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Úvod. 
 

 Tento spisek je volným pokračováním mých publikací 
„Ústí nad Labem po roce 1918“ a „Ústí nad Labem do roku 1930“ 
a je to vpodstatě upravený překlad knížky „Der Aussiger Markt-
platz im Wandel der Zeiten“ - „Ústecké Tržní náměstí v běhu ča-
su“ z roku 1939, od bývalého vedoucího ústeckého městského 
archivu Dr. Fr. J. Umlaufta, kterou mně v roce 2010 k laickému 
překladu poskytl současný vedoucí archivu Dr. Vl. Kaiser. 

Úprava spočívala především ve vynechání částí tenden-
čního textu, poplatného v roce 1939 již zde vládnoucího němec-
kého národního socializmu a ve vložení několika desítek volně do-
sažitelných obrázků. Původní obrázky byly neupotřebitelné.    

Tržní náměstí bylo v říjnu roku 1938 pojmenováo „Platz 
der SA“ – „Náměstí SA“, od 27. září roku 1945 „Náměstí presiden-
ta Beneše“ a později „Mírové náměstí“.  
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Předmluva autora původního textu.  
                             

 Předkládaná knížečka má ten význam, že nynější vzhled 
náměstí bude pro potomky zachován slovem i obrazem. Pokud 
byly po ruce k dispozici ještě obrázky a plány, pokusil jsem se 
znovu vytvořit podobu náměstí z roku 1830 a vysledovat jeho sta-
vební vývoj až do roku 1938. Tato práce, která vyšla ve „Vlastivěd-
ném kalendáři pro okres Ústí-Chabařovice 1939“ („Heimatkalen-
der für den Aussig-Karbitzer Bezirk 1939“) a byla rozšířena o stať 
„Majitelé domů na ústeckém Tržním náměstí“ („Besitzerfolge der 
Marktplatzhäuser in Aussig“), uvedenou v „Příspěvcích k vlastivě-
dě okresu Ústí-Chabařovice“ („Beiträgen zur Heimatkunde des 
Aussig-Karbitzer Bezirkes“) v roce 1938. Podstatné přípravné prá-
ce k tomu vedl Dr. Alexander Marian. Obě statě byly sloučeny a 
opatřeny velkým množstvím obrázků (původní obrázky nejsou 
technicky k dispozici), jež mohou umožnit našim potomkům učinit 
si obraz ústeckého Tržního náměstí (Marktplatz) v  n a š í  době i 
v minulosti. Kdo zná vývoj tohoto náměstí z vlastní zkušenosti a ze 
vzpomínek svého života, bude předkládanou knížečkou také rád 
listovat a dostane se mu i poučení. 
 Aussig, 24. ledna 1940.                       Dr.  F.  J.  U m l a u f t . 
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Plán Tržního nám. z roku 1937-38, nakreslil malíř Lehmann. 

 
Domy na náměstí jsou popsány v pořadí čísel popisných. 

Na severní straně náměstí: 
            staré   1   2   3   4   5   6   7   310   8   9   10   11   76   12  282   
283   284 
            nové   1   2   3   4   5   6   7     8     9  10  11   12   13   14   40     
41     42 
Na východní straně: 
 staré   24   25   26 
 nové   15   16   17 
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Na jižní straně: 
 staré   66   67   69   70   71   99   100   101   102   103   104   
105   106   107   108   109 
 nové   18   19   20   21   22   23     24    25     26     27      28     
29     30     31     32     33 
Na západní straně: 
 staré   207   208   209   210   211   212 
 nové     34     35     36     37     38     39 

 

 
Pokus o obnovení plánu města Ústí (Aussig) z roku 1426. 

 

Ohlédnutí. 
 

 Velké proměny, jež se udály na našem Tržním náměstí 
(Marktplatz) koncem roku 1937 a začátkem roku 1938, zbourání 
domů č. 2, 3, 4, 5 na náměstí a vzadu proti Dlouhé ulice (Lange 
Gasse) ulici stojících domů č. 721 a 1005, podněcují k pohledu 
zpět na dějiny tohoto náměstí a jej obklopujících domů. Boření 
starých a výstavba velkých moderních domů, určila přítomnost a 
budoucnost náměstí i celého města. 
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Starý Marktplatz. 

 

Založení náměstí. 
 
 Jádro nejstaršího osídlení, které dostalo název Aussig (Us-
ti, Usk, Ausk, Ausik, Aussig) - Ústí, leží v dnešním Hradišti (Burg-
stadtl). Existence královského hradu se dosvědčuje již před rokem 
1283. Měl zejména chránit vstup do centra království u ústí řeky 
Bíliny (Biela). Kolem hradu vznikla nejstarší osada (suburbium) 
s kostelem sv. Adalberta (†997).  
 K tomuto sídlišti vedly tři cesty.  P r v n í  přicházela ze 
směru od Teplic (Teplitz) a odpovídala založení pozdější Teplické 
ulice (Teplitzer Gasse), procházející Hradištěm (Burgstadtl).          
D r u h á  přicházela z Bukovského údolí (Bockauer Tal) a vedla ve 
směru dnešní, ovšem upravené severní strany Lidického náměstí 
(dříve Maternovo náměstí - Materniplatz), přímo proti Tržnímu 
náměstí. Teprve u městských hradeb tato cesta zatáčela k Teplic-
ké bráně. Obě cesty vznikly při zakládání dvou řad rolnických 
usedlostí, které mohly být založeny kolem roku 1100. Mezi obě-
ma řadami domů, tak jako u mnoha podobných vesnic, se nachá-
zely pastviny. 
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 V dobách zakládání města za Přemyslovců (Ottokar I. 
1197-1230, Wenzel I. 1230-53, Przemysl Ottokar II. 1253-78), bylo 
místo konání trhů již v roce 1218 obehnáno zdí a vzniklo náměstí, 
jehož západní stranu tvořila  t ř e t í  cesta přicházející do Ústí 
(Aussig), Solná cesta (Salzstrasse). Vedla z Drážďan přes Krušné 
hory (Erzgebirge – Rudné hory) ve směru dnešní Bělehradské uli-
ce (Kunststrasse). Široká ulice (Breite Gasse) a Bílinská ulice 
(Bielagasse) vedla směrem přes říčku Bílinu (Biela) na Ostrov 
(Oster), odkud začínala cesta do Prahy. Tato cesta zůstala až do 
roku 1803, kdy byla vybudována nová silnice přes Velemín 
(Wellemin), Teplice a Petrovice (Peterswald), výsadní obchodní 
cestou, která v naší krajině vedla z Bohemie (Böhmen) do Saska 
(Sachsen).  
 Na křižovatce těchto tří cest bylo založeno Tržní náměstí 
(Marktplatz). Můžeme se také domnívat, že tak zvané Dolní tržiš-
tě (Hrnčířský trh -  Topfmarkt) existovalo již ve starém sídlišti a že 
za Přemysla Otakara II. bylo při zakládání města náměstí plánovi-
tě rozšířeno, přičemž je stále určoval průsečík prastarých cest. 
 

 
Domy na starém Marktplatz. 
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            Všechny jednotlivé statky měly svou určitou délku a šířku, 
ovšem ty se během doby měnily. Na západní straně náměstí stály 
původně jen tři dvory: č. 207/208, 209/210 a 211/ 212. Má se za 
to, že č. 207, 209 a 211 byly statky rodové, což se dá odůvodnit 
např. tím, že ty od č. 211 tvořily v roce 1598 jeden celý pivovar. 
Ostatní ale tenkrát pivováreční právo neměly nebo se jím později 
zabývaly jen zčásti. Domy č. 209 a 210 byly zaručeně odděleny až 
v roce 1543.       

Podobné poměry si můžeme představit také na jižní 
straně náměstí. Dříve pravděpodobně tvořily jednotlivé celky 
domy č. 99/100, 101/102, 103, 104/105, 106/107 a 108/109. 
Podle mého mínění (pan Umlauft) byly kmenovými domy č. 99, 
101, 103, 104, 107, 109. (Viz. výše uvedený plánek). 

Na severní straně vytvářely celky následující statky č. 282/ 
283, 284, 285/286 byla radnice č. 1, č. 2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11, 
12/13. Na východní straně byl kmenovým dvorem  č. 26, od 
kterého se oddělil č. 25 a později č. 24. Na dolním Tržním náměstí 
č. 65, 66/67, 68/69 a 70/71. 

Je také jisté, že všechny statky na severní straně náměstí 
sahaly až k Dlouhé ulici (Lange Gasse) a že v časech městských 
hradeb tvořila Dlouhou ulici jen jedna řada domů. Všechny domy 
na jižní straně této ulice stojí na zadních částech pozemků domů           
z náměstí. Dvůr domu č. 282 (radniční sklep) poskytl stavební po-
zemek pro domy č. 281 a 171, čímž teprve vznikla ulice. Na po-
zemku domu č. 109 byl postaven č. 1147, na č. 99 domy č. 98, 877 
a 878, na č. 71 - čísla 322, 72 a 73, na pozemku domu č. 8 vznikl 
dům č. 1002, od domu č. 9 - č. 341, od č. 207 domy č. 1420 a 
1421. Ovšem je zřejmé, že ulice byly všude zřizovány teprve 
později. 

N á z v y   u l i c   se ze starých časů dochovaly až do roku 
1938. Tak Teplitzer Gasse - Teplická ulice, Breite Gasse - Široká uli-
ce, Bielagasse - Bílinská ulice, Kirchgassel - Kostelní ulice, Töpfer-
gasse - Hrnčířská ulice, Grüne Gasse - Zelená ulice (po připojení 
Sudet k Velkoněmecké Říši se Teplická ulice jmenovala ulice Dr. 
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Josepha Goebelse, Bílinská ulice se přejmenovala na ulici Hanse 
Krebse). Radniční ulice (Rathausgasse) vznikla teprve po výstavbě 
nové radnice v roce 1847. Klášterní ulice (Klostergasse, také Do-
minikanergasse - Dominikánská ulice) mohla být takto nazvána 
přirozeně až po zřízení daného kláštera (1618). 

Povýšení Ústí (Aussig) na město připadá do doby Pře-
mysla Otakara II. (1253-78). Roku 1276 ještě hradby nebyly do-
končeny, tak král tenkrát měšťanům poskytnutou lhůtu prodloužil 
o další čtyři roky. Přesto se dá věřit, že Ústí bylo povýšeno na 
město v roce 1272. „Die Erhebung Aussigs zur Stadt“ – „Povýšení 
Ústí na město“ je starožitný obraz, který nechala firma Schicht 
namalovat pražským malířem Karlem Kratnerem.  

 

 
Budovy Corpus Christi na starém Marktplatz. 
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K výsadám (privilegiím) města patřilo  p r á v o   v a ř e n í   

p i v a  a toto právo se propachtovávalo tak zvaným Pivovarským 
dvorům. Tohoto práva se pozemek bez donucení nevzdával. Po-
dle pivovárečního práva je možno vidět, které domy se počítaly 
ke starému městu. Většina právovárečních domů byla kolem Trž-
ního náměstí. Ze seznamu domů ve městě z roku 1598 se zjišťuje, 
ve vztahu k domům na Tržním náměstí, následující: Úplnými prá-
vovárečnými domy (Bräuhöfe) byly č. 207, 209, 211, 212; 282, 
283, 284, 285, 286; 2, 5, (6), (7), (8); 9, 10, 11, (13); 26; 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71; 99, 100, 101, 103; 104, 107, 109. Polovičními prá-
vovárečními domy byly: 208, 210, (3, 4). Čísla v závorkách zname-
nají, že tyto domy byly jmenovány právovárečními až později. 
Údaje z roku 1598 jsou velmi poučné. Skutečnosti, že jistý dům 
nebyl pojmenován, tedy neměl právo vařit pivo, dokazuje, že je 
mladšího původu. Z toho opět vycházejí závěry, ukazující na děle-
ní statků v dobách zakládání města. 

V roce 1680 se jako měšťané z Tržního náměstí,  z a b ý- 
v a j í c í   s e   r o l n i c t v í m , ukazují domy č. 208, 209, 210, 211, 
212; 282, 283, 268; 5, 10; 26; 66, 67, 70, 71; 99, 102; 105, 106, 
107, 108, 109. Ovšem nepřihlíží se přitom k velkým pozemkovým 
majetkům. Stodoly stály mimo město, většinou před Teplickou 
bránou. 

Velký význam mělo   v i n a ř s t v í ,  jež bylo kolem roku 
1673 zřejmě hlavním zdrojem obživy obyvatel. Na Tržním náměstí 
nebyl skoro žádný dům, který by se alespoň trochu nezabýval 
vinařstvím.  

 

Vzhled Tržního náměstí v průběhu staletí. 
 
Tržní náměstí v roce 1939 (jako i dnes) bylo ve stadiu bou-

řlivého vývoje. Na místech starých domů vznikaly velké nové do-
my nebo starší domy dostávaly modernější vzhled. Ale trvalo ješ-
tě nějakou dobu, než celé náměstí obklopovaly moderní domy. 
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Rozšiřování některých ulic bylo samozřejmě také postupné. Ná-
městí si potom svůj pěkný vzhled opět podrželo delší dobu.  

V minulosti se vzhled náměstí také měnil v delších časo-
vých obdobích a dlouhá období vynášelo na odiv stylové zvlášt-
nosti. Bohužel z dřívějších časů nejsou žádná vyobrazení města a 
jsme nuceni si obraz města jen v duchu představit. 

 

 
Marktplatz 1898. 

 
1.  N á m ě s t í   a s i   o d   r o k u   1 2 5 0   d o   r o k u   1 5 3 8 . 

Je to období od založení města až do velkého městského 
požáru. Vlastní domy jsou od sebe ještě odděleny dvory. Všechny 
stavby jsou ještě ze dřeva, jen veřejné budovy, především kostel, 
ale také městské brány jsou z kamene a vykazují ve své stavební 
formě zvláštnosti gotického stylu (lomený oblouk). Toto „gotické“ 
město bylo v roce 1426 zničeno husity. Novou výstavbou ve stej-
ném slohu se ale mohlo v jednotlivostech také vylepšit. Myslíme, 
že Tržní náměstí (Marktplatz) bylo obklopeno čistě dřevěnými 
budovami stejného druhu.  

2.  N á m ě s t í   o d   r o k u   1 5 3 8   d o   r o k u   1 8 4 0 . 



14 
 

Po požáru byla většina domů stavěna z kamene. Měly 
průčelí, okna a dveře novodobého rázu. Stavělo se v renesančním 
stylu. V 16. století město prožívalo rozvoj, zvětšoval se počet do-
mů, zástavba se zahušťovala. Dvory mezi jednotlivými domy zani-
kaly a tvořily se spojené řady domů. Na severní, západní a jižní 
straně náměstí bylo zřízeno podloubí. Ve druhé polovině 16. sto-
letí tak vznikl jednotný obraz města, který se udržel přes neklidné 
časy třicetileté války a přes celé 18. století až do roku 1840. Bě-
hem této dlouhé doby se přirozeně nějaké změny ve slohu proje-
vily. Zatím co se kolem roku 1680 objevoval více barokní sloh,      
o sto let později jej vystřídal sloh rokokový. Po roce 1800 se již 
v jednotlivých případech ukazovaly znaky klasicismu. Malíř, který 
okolo roku 1830 kreslil zemědělské městečko a jednotlivé domy 
s jejich jednotlivostmi, shledával ještě hodně renesanční a ba-
rokní dobu.  

 
Budova staré radnice. 
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Před třicetiletou válkou prožilo město svůj renesanční 
rozkvět. Škoda, že nemáme žádné obrazy z doby, kdy Tichtelbaum 
psal svůj latinský epos na oslavu svého rodného města! (1614). 
Třicetiletá válka zpustošila mnoho domů, obyvatelé byli poté zbí-
dačeni a mnoho pozdějších domů, jež byly z velké části dřevěné, 
měly charakter nedodělaných nouzových staveb. Zámožných 
měšťanů bylo málo. Mimoto Ústí (Aussig) nebylo sídlem nějakého 
bohatého majitele pozemků, jemuž by vděčilo za výstavbu zámku. 

  

 
Stará ústecká radnice s domy č. 285 a 286. 

(Před rokem 1617 v majetku JUDr. Ernsta Schössera von Embleben.) 

 
3.  N á m ě s t í   o d   r o k u   1 8 3 0  d o   I .  s v ě t o v é   v á l k y . 

Od roku 1830 město Ústí (Aussig) prožívalo novou dobu 
rozmachu díky spotřebě uhlí, oživení dopravy, vzniku průmyslu, 
rozvoji silnic, železnice a lodní dopravy. To sebou také přineslo zá-
nik starého stylu skoro ještě středověkého městečka. Již v roce 
1840 se vedly živé diskuse o tom, zda se má zachovat podloubí či 
nikoli. Duch doby se obrátil proti jeho zachování. Během několika 
let (do roku 1856) bylo podloubí zcela odstraněno. Na západní 
straně náměstí se podloubí nacházelo u domů č. 208, 209, 210, 
211. Na severní straně u č. 283 (u poloviny domu), 284, 285, 286 - 
stará radnice a u č. 2 (hostinec „Krone“ – „Koruna“). Na jižní 
straně u domů č. 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 108, 109. Na 
spodním náměstí (Topfmarkt - Hrnčířský trh) u č. 67, 68, 69, 70. 
S odstraněním domů s podloubím také vyšlo z módy označení 
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„Ringplatz“ - Kruhové náměstí) a od té doby se mluví o Tržním 
náměstí ( „Marktplatz“). 

 

 
Domy č. 2, 3, 4, 5 na severní straně Tržního náměstí okolo roku 1830. 
„Zlatá koruna“ („Goldene Krone“), až „Černý kůň“ („Schwarzes Ross“). 

 
Dům „Goldene Engel“ – „Zlatý anděl“ byl nově vystavěn 

v roce 1830. Nový dům měl ještě tři podloubí, na straně k náměstí 
byl ale pouze dvoupatrový, do dvora jen jednopatrový. Dům        
č. 210 („Falk“), první skutečně se dvěma patry postavený dům, 
byl pořízen v roce 1839. Dům „Stadt London“ – „Město Londýn“ 
(č. 107) byl nově vystavěn v r. 1844. Roku 1845 byla zbořena stará 
radnice a v r. 1847 byla postavena nová. Je ale třeba zvláště zdů-
raznit, že od roku 1840 mizela přizděná nebo dřevěná obydlí, me-
zi jednotlivými domy byly zřizovány protipožární zdi a tvary střech 
byly úplně jiné než dřív. Proto také náměstí získalo jiný vzhled. 
V sedmdesátých a osmdesátých letech se dosud jednopatrové 
domy přestavěly na dvoupatrové (č. 104, 209, 99). Nápadné je 
také zřizování mnoha obchodů, jež měly dřevěné portály. 

 

 
Domy č. 6, 7 a 8 na severní straně Tržního náměstí okolo roku 1830. 
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Z á s o b o v á n í   v o d o u .  Pro zaopatření města nut-
nou užitkovou a pitnou vodou přivedli měšťané již při založení 
města nebo krátce potom vodním příkopem městský potok. Ten 
začínal pod dřívější sladovnou v Bukovské ulici (Pockauer Strasse) 
a u horního mlýna dodával vodu do města. Zde poháněl Rohový 
mlýn (Winkelmühle) (č. 240), Fritschův mlýn (Fritschmühle)         
(č. 220), protékal pivovarem v Teplické ulici (Teplitzer Strasse)     
(u č. 206) a potom od domu č. 207 směřoval podél Tržního ná-
městí až k domu č. 71, dále podél dolního náměstí a Hrnčířské uli-
ce (Töpfergasse) až k č. 62, kde zahnul ke Kamennému mlýnu 
(Steinmühle) (č. 60). Tento vodní tok byl na více místech, napří-
klad u č. 207, 104 a 71 přemostěn. Teprve v letech 1839 a 1840 
byl městský potok zakryt knínickými kamennými deskami. K ode-
bírání vody se nechala u Köhlerovy zahrady (Köhlerschen Garten) 
(u č. 207 na začátku Teplické ulice) a u lékárny „Zum weissen Lö-
wen“ – „U bílého lva“ (č. 67) na dolním náměstí dvě otevřená čer-
pací místa, jež byla ohrazena kovovým zábradlím. Domy na zá-
padní straně náměstí (č. 208, 209, 210, 211, 212) měly možnost 
čerpat vodu ze za nimi protékajícího městského potoka. 

 

 
Domy č. 9, 10, 11 a 12 na severní straně dolního Tržního náměstí okolo 

roku 1830. 

 
Pro pohodlí obyvatel na druhé straně Tržního náměstí by-

la již v roce 1609, za primátora JUDr. Ernsta Schössera von Emble-
ben, pořízena vodní nádrž, která byla umělecky vytesána z kame-
ne. Do nádrže se vlévala voda ze čtyř dřevěných trubek vedoucích 
z městského potoka nad Rohovým mlýnem. V této kašně na slou-
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pu byl zobrazen svatý Václav, oblečený do vojenského šatu, vlevo 
s praporem, vpravo držel štít. Kašna byla poprvé napuštěna 17. 
dubna 1610. V roce 1736 byla tato trubková kašna přestavěna. Na 
místě svatého Václava nyní na vrcholu sloupu stála sv. Panna 
Marie a pod ní dokola byly sochy sv. Václava, Floriána a Josefa. 
V roce 1875 byly tyto postavy, jež byly již chatrné, odstraněny. 
Trubková kašna zůstala stát až do roku 1895, ale od vybudování 
vodovodu v roce 1890 byla nadbytečná.  

 

 
Domy na východní straně dolního Tržního náměstí okolo roku 1830. 

 
Městský potok zaopatřoval město potřebnou vodou také 

při požárech, při boji se zhoubným živlem. V historii města se uvá-
dějí zvláště dvě události, které vedly ke zničení všech domů na ná-
městí: Zničení města husity ve dnech po nešťastné bitvě na Běhá-
ni (Bihana) dne 16. června 1426 a velký požár města 9. května 
1538. Při tomto požáru byly kromě šesti, zničeny všechny domy 
ve městě. Oheň se měl vznítit ve velkém Hawlikově domu (v roce 
1566 v domu č. 285 bydlel jakýsi Franz Hawlik), místo jeho vzniku 
se bohužel přesně vyšetřit nedalo. Během třicetileté války, již 
v roce 1635, byla zničena více než polovina z 220 uvnitř hradeb 
postavených domů. V následujících letech války došlo ještě na 
mnoho dalších. Bohužel o tom nemáme žádné přesné zprávy. Ješ-
tě v roce 1654 byly následující domy označeny jako opuštěné:     
č. 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 71, 99, 100, 104, 105. Dříve uzavřené ná-
městí vykazovalo mnoho mezer. Častěji se vyskytovaly požáry 
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menšího rozsahu. Při požáru v den Nanebevstoupení Páně (28. 5.) 
roku 1835 lehly popelem domy č. 62, 63, 64, 65, 66, 67 a 68 
v Hrnčířské ulici a na dolním náměstí. Dne 17. listopadu 1864 sho-
řely domy č. 9 a 10. 

 

 
Domy od č. 66 až 71 na dolním náměstí (Topfmarkt - Hrnčířský trh ) 

až na roh Klosterstrasse - Klášterní ulice okolo roku 1830. 

 
Okolo roku 1840 (snad ještě o mnoho let dříve a také ješ-

tě později) stála v domečku uprostřed Tržního náměstí pumpa. 
Mimoto byly ve středu náměstí ještě dvě staré lípy, které byly při 
pašijovém týdnu v roce 1836 poraženy. 

K a n a l i z a c e  ve starém Ústí (Aussig) nebyla. Voda 
z okapů tekla daleko vyčnívajícími okapovými žlaby na náměstí 
nebo na ulice, kde byla dále odváděna otevřenými stokami do 
městského potoka. Vysoká voda z Labe na Marktplatz nedosaho-
vala, jen v roce 1432 dosáhla až doprostřed městského náměstí. 

 

 
Domy  č.99 (roh Klostergasse - Klášterní ulice) až č. 103 (roh 

Kirchengasse - Kostelní ulice) na jižní straně starého náměstí okolo roku 
1830. 
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Tak dlouhé náměstí nebylo rovné ani vydlážděné, bylo po-
rostlé trávou a tak nebylo divu, když na něm staří ústečtí měšťané 
nechali svoje husy, kachny, slepice a někdy i prasata, aby se tam 
mohly trochu prohánět. Magistrát města musel proti tomu opa-
kovaně zakročit. Na jeho zasedání z 12. února roku 1700 se uvá-
dělo, že celý den po náměstí pobíhá vepřový dobytek - „Schwei-
nevieh“. Dráb dostal příkaz „takový potulující se dobytek“ přihnat 
do chléva a za každý kus vymáhat 15 krejcarů poplatek. 

D l á ž d ě n í  čedičovými kameny bylo na Tržním náměstí 
provedeno již v letech 1839 až 1843. Při této příležitosti bylo dříve 
nerovné náměstí srovnáno a bylo opatřeno „pěkným kamenným 
dlážděním do jedné šikmé plochy“. Ve stejné době (1843) byla 
odstraněna skladová bouda (bývalý pekařský krám) a bývalá 
obecní kuchyně. 

Během doby bylo dolní náměstí značně zvýšeno, neboť se 
při bourání domů č. 71, 70 a 69 ukázalo, že na jedné straně ulice 
je téměř dvoumetrový násep až do úrovně dnešní ulice. 

 

 
Domy č. 104 až 109, roh Kirchengasse - Kostelní ulice až roh Bielagasse - 

Bílinské ulice, okolo roku 1830. 

 
4.  T r ž n í   n á m ě s t í   v  d o b ě   p o   I .  s v ě t o v é   v á l c e . 

Během války byla výstavba zcela přerušena a ustaly i již 
naplánované nové stavby (např. č. 109). Ale již několik let po pře-
vratu došlo na spodním náměstí k velkým proměnám. Domy        
č. 69, 70, 71 a 322 přešly do majetku Živnostenské banky a České 
obchodní společnosti (Böhmischen Handelsgesellschaft), které 
postavily velké bankovní a kancelářské budovy. Dům č. 101 (ob-
chodní dům Wagner) získal Německý úvěrní ústav (Kreditanstalt 
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der Deutschen) a v roce 1931 dostal nové průčelí. Dům č. 103 
(„Stará pošta“ - „Alte Post“) byl roku 1932 demolován a roku 
1933 převzala velký stavební pozemek pro novou výstavbu spo-
lečnost Jepa. V roce 1935 byl nově postaven dům č. 102 (později 
Commerzbank - Komerční banka). Tím dostal celý blok domů mo-
derní ráz. 

Dolní náměstí získalo nový vzhled roku 1928, díky novo-
stavbě domu „Weinberg“ – „Vinice“ (č. 66) a východní strana ná-
městí byla vylepšena díky přístavbě druhého poschodí na domu č. 
26 („Gebelt“) v roce 1924.  

 

 
Domy č. 282, 283 (dvojdomek) a 284 kolem roku 1830. 

+) Západní strana Tržního náměstí okolo roku 1830. 

 
Severní strana náměstí si uchovávala svůj vzhled od čtyři-

cátých let 19. století (např. budova radnice z roku 1847) skoro be-
ze změny. Teprve koncem roku 1937 a na začátku roku 1938 byly 
domy č. 2, 3, 4, 5, (stará radnice, dům „Storch“, policejní úřad a 
dům „Schwarzes Ross“ – „Černý kůň“) strženy a uvolnily místo pro 
výstavbu spořitelny. Vzhled severní strany našeho náměstí se 
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úplně změnil, protože také ostatní na té straně ještě stojící jedno-
patrové domy zmizely a udělaly místo moderní zástavbě. 

Západní strana náměstí se povětšinou nezměnila od roku 
1891, od výstavby domů č. 207 a 208 („Pick a Kilberth“), jež se od-
lišily od tehdy běžných svými vylepšenými prodejními výlohami. 
Důkladnou přestavbou prošel v roce 1937 dům č. 212 řezníka a 
uzenáře Roberta Houdeka. Při té příležitosti byl kvůli rozšíření 
průjezdu Široká ulice - Tržní náměstí zešikmen roh domu. 

 

Historie výstavby jednotlivých domů. 
 

S t a r á   r a d n i c e ,  jež stála až do konce roku 1845, 
mohla být postavena okolo roku 1570. Nepochybně byla zřízena 
až po požáru města v roce 1538. V „Dějinách královského svobod-
ného města Ústí“ („Geschichte der kgl. Freistadt Aussig“) uváděný 
letopočet 1242 v žádném případě neplatí. Bohužel staří ústečané 
opomněli ten starý dům, jenž byl dlouhá léta středobodem veřej-
ného života, uchovat v obraze), takže se musíme spokojit s jedním 
stavebním plánkem. (viz. vyobrazení). Jak z něj vyplývá, byla stará 
radnice postavena, tak jako i vedle stojící Schössersche Haus – 
Střelecký dům, v renesančním slohu. Rozdělení prostoru známe 
ještě z jednoho zachovaného plánku. Umělecky vypracovaný 
strop v zasedacím sále v 1. poschodí měl pocházet z roku 1574 a 
„Grüne Stube“ – „ Zelená světnice“ z roku 1589. Radniční hodiny 
nesly letopočet 1591. Podle popisu Joh. Augustina Tichtenbauma 
z roku 1614 měly ony hodiny stroj, jenž ukazoval pohyby planet a 
měsíce. Středně velká postava napodobovala pravou rukou živou-
cí pohyby a pohybovala rty. Na štítu radnice pod plechovou stře-
chou visel zvon, kterým se ohlašoval požár. Pocházel z roku 1579 
a v roce 1939 se nacházel v Ústeckém městském muzeu. V příze-
mí radnice, vpředu vpravo, bylo uloženo hasičské nářadí. Velká 
hasičská stříkačka byla pořízena v roce 1787. Hasičské žebříky a 
háky byly uschovány pod střechou ve dvoře. Pod starou radnicí 
byl rozlehlý sklep, který sloužil k uskladnění obecního vína, mezi 
ním proslulé „Podskaler Weines“ - víno „Podskalák“. 



23 
 

                                     

 
Stará radnice a dům č. 286 před zbouráním v roce 1846. 

 
Nová radnice byla postavena v roce 1847 na pozemku bý-

valého starého domu č. 286, tak zvaných „Stolzische Kaserne“ a 
staré radnice. Na místě domu č. 2 byl postaven hostinec „Zur gol-
dene Krone“ – „U zlaté koruny“. Radniční ulice (Rathausgasse) by-
la založena teprve v roce 1847. Náklady na odstranění staré rad-
nice a budovy kasáren a na výstavbu nové radnice byly vypočteny 
na 16.497 guldenů a 56 1/2 krejcarů, ale cena stavby v prodejní ce-
ně podle tesařského mistra Franze Peischela byla 14.999 florinů. 
Nový dům byl osvědčen v listopadu 1847. V září 1848 byla před 
radnicí, na návrh velitele Národní gardy, postavena strážnice. Již 
30. září se město ucházelo o sídlo nově zřízeného okresního sou-
du, pro něž město státu nejprve bezplatně, od roku 1850 za ná-
jemné 500 guldenů, dům převedlo. Městské kanceláře byly od ro-
ku 1852 v nové školní budově v Solné ulici (Salzgasse), kde zůstaly 



24 
 

až do roku 1883, kdy přesídlily do domu č. 2, „Goldene Krone“ – 
„Zlatá koruna“. 

 

 
Marktplatz v roce 1915. 

 
Nová radnice byla již v roce 1850 rozšířena výstavbou jed-

noho křídla v Radniční ulici (Rathausgasse). Roku 1889 byla poří-
zena ještě dvoupatrová přístavba na druhé straně domu. (V příze-
mí byl byt žalářníka, úklidová a pracovní místnost, v 1. patře vě-
zeňské cely a ve 2. patře kanceláře). Budova svými zvláštními li-
niemi vykazovala t. zv. klasicistní sloh, jenž byl ve čtyřicátých le-
tech 19. století běžný. Vchod do nádherného domu byl zdoben 
čtyřmi jednoduchými sloupy, nesoucími balkon.   

 
Starý městský dům č. 2, bývalý hostinec, naposledy se 

jmenoval „Zur goldenen Krone“ – „U zlaté koruny“. Tento dům 
vykazoval až do svého zbourání v roce 1938 rozměry starého 
měšťanského dvora a jeho základy sahají až do časů založení měs-
ta. Až do roku 1938 fungující obytný dům, ovšem mnohokrát pře-
stavovaný, pocházel z roku 1705. Byl postaven magistrátem měs-
ta jako obecní hostinec. (Podrobnou stavební historii tohoto do-
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mu a ostatních v letech 1937 – 38 zbořených domů č. 2, 3, 4, 5, 
712 a 1005 obsahuje publikace „Beitrage“ – „Příspěvky“ XVIII, str. 
1 a násl.) Tentonto starý dům měl čtyři podloubí a v prvním patře 
osm oken. Před zbouráním staré radnice a její přestavbou neměl 
na této straně žádná okna. Ta byla zřízena teprve později po 
otevření Radniční ulice. V roce 1828, proti náměstí zkosená sedlo-
vá střecha způsobila díky své váze zřícení části předního průčelí. 
Ještě před zbouráním domu v roce 1938 dochovaná vysoká stře-
cha pocházela teprve ze čtyřicátých let 19. století.  

Podle popisu domů z roku 1785 měl tento dům čtyři po-
koje, komoru, kuchyň, sklep a stáj pro 16 koní. Pod domem byly 
tři sklepy. Dva z nich byly nad sebou a byly po zbourání domu 
kvůli vyhnutí se nebezpečí sesunutí – byly pod rozšířenou Radnič-
ní ulicí – zasypány kamením. Před rokem 1787 také existovalo 
spojení se sklepením staré radnice, které, jak se zjistilo, bylo roku 
1847 rovněž zasypáno kamením.  

Přední část vjezdu bránou byla v roce 1922 přestavěna na 
kancelář. Na místě brány byla dvě okna. Vchod do domu byl pře-
místěn do Radniční ulice. Od roku 1883 do roku 1905 se v přízemí 
nacházela Aussiger Sparkasse - Ústecká spořitelna. V 1. poschodí 
a v zadní budově byly až do konce roku 1937 kanceláře městské 
obce.  

Majitelé: Před rokem 1571 Ambros Schmidt, potom Za-
charias Bretschneider, roku 1609 Mathes König, v roce 1617 Da-
vid Butterschneider, r. 1639 staveniště – Thomas Rochus a roku 
1682 Anna Marg. Ulbrecht. V roce 1701 staveniště koupila měst-
ská obec. Roku 1705 novostavba obecního hostinského domu,     
r. 1787 Johan Michael Glöckner, r. 1789 Johan Schuster (†1804), 
potom syn Johan Schuster. R. 1811 Vinzenz Richter, roku 1816 
Joh. Traugott Wetzel, hostinec pojmenován „Zur guodene Krone“. 
Roku 1817 Adalbert Tham (†1825), potom Josef Tham a r. 1877 
jeho dědic. 

Na místě v letech 1937/38 stržených domů č. 2, 3, 4, 5, 
712 a 1005 byla v letech 1938/39 postavena nová budova Ústec-
ké spořitelny (Aussiger Sparkasse). Dům je čtyřpatrová, ze všech 
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stran uzavřená stavba s vestavěným podkrovím. Hloubkou dosa-
huje až do Dlouhé ulice (Langen Gasse) a dává tomuto uličnímu 
tahu novou tvář. Průčelí je zkrášleno šesti mužskými postavami, 
jež ztělesňují zemědělství, plavbu lodí, řemeslo, hornictví, prů-
mysl a obchod. Světlík dodává do poschodí vnitřní vedlejší světlo 
a pro přízemní parterový prostor osvětlení vrchní. 

 

 
Tržní náměstí v roce 1935. 

 
Hlavním vchodem se vstupuje, po průchodu jednodu-

chou, ale důstojnou čestnou halou do prostoru pro zákazníky spo-
řitelny, jehož podlahová plocha vykazuje 170 čtverečních metrů. 
Z čestné haly vedou vpravo a vlevo odbočující schodiště do pater. 
Po otevření budovy první poschodí zaujímaly úřední prostory 
bezpečnostní policie a ve 2., 3., 4. a 5. poschodí byly úřední míst-
nosti Zemské rady. V zadní přízemní části budovy byly umístěny 
služební prostory uniformované bezpečnostní policie (Schutz-
polizei), přístupné zvláštním vchodem z Dlouhé ulice.  

Slavnostní otevření Aussiger Sparkasse v jejím novém do-
mově se uskutečnilo 29. října 1939. Tento počin se ukazuje jako 
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slavnostní vykročení do dějin výstavby domů. Stavební náklady 
činily kolem 1,200 000 říšských marek. 

 

 
Tržní náměstí (Marktplatz) dříve. 

 
Dvoupatrový dům č. 3, zbouraný v roce 1938, byl posta-

ven v roce 1844. Dříve na jeho místě stál starší dům z roku 1718, 
jenž stál za širokým podloubím domu č. 2. Vypadal stejně, jako až 
do naší doby stojící oblíbený dům č. 4. Byl jednoposchoďový a ro-
ku 1785 měl v obou patrech jeden pokoj, komoru, kuchyň a dále 
měl dalekosáhlý sklep. Po koupi tohoto domu městskou obcí byly 
prostory stávajícího přízemí využívány jako kanceláře městského 
důchodkového úřadu. Místnosti v prvním patře sloužily policii. Ve 
druhém patře byl byt. 

Majitelé: Před rokem 1564 Michel Schneider, potom Mat-
hes Tichtelbaum. Roku 1575 Michel Krenczik (krejčí). 1584 Stefan 
Punczius. 1599 Simon Fröhlich, kožišník. V letech 1654-1718 
opuštěné staveniště. R. 1718 Hans Georg Hellinger, nově postavil 
1721. Roku 1743 Jakob Schwarz. 1745 Andreas Eysbrich. 1792 Eli-
sabeth Eysbrich. 1801 Philipp Büchel. 1804 Anton Josef Hanisch, 
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obchodník. 1807 Elisabeth Löbel. 1844 Anto Storch, novostavba. 
1894 městská obec.  

 
Dům č. 4 byl postaven roku 1721, tak jako sousední č. 3, 

stavebním mistrem Hansem Hellingerem. Měl kulatou domovní 
bránu, k níž vedly dva schody. Podle popisu domů z roku 1785 
měl dva pokoje, komoru, kuchyň, sklep a polovinu pivovárečního 
práva. Dům měl být v dávných dobách spojen s č. 3 v jednom cel-
ku, odtud také jen polovina pivovárečního práva. V domu č. 4 byla 
od roku 1875 naše nejstarší knihtiskárna (Karl Kraus). Od roku 
1894 sloužil městské a od roku 1925 státní policii. 

Majitelé: Před rokem 1568 Stanislaus Leinisch, potom 
Hans Kippelt (†1591), potom vdova Margarete Kippelt. Roku 1605 
Adam Kippelt, bratr předchozí majitelky. Před rokem 1622 jeho 
syn Adam Kippelt, potom Christian Friedrich Windisch. Od roku 
1654 pusté staveniště. R. 1718 Hans Georg Hellinger, novostavba. 
R. 1718 (září) Johan Georg Petz. R. 1739 Johan Georg Haubtmann. 
1779 Mathes Strohschneider. 1808 Josef Strohschneider, pletač 
punčoch (†1810), potom opět jeho otec Mathes Strohschneider, 
r. 1815 jeho dcera Maria Anna provdaná Kindermann. R. 1836 
Franz Windrich. 1875 Karl Kraus, knihtiskař. 1894 městská obec. 

 
Dům č. 5. Jak se při bourání koncem roku 1937 ukázalo, 

bylo jádro domu skoro celé ze dřeva. Zevně dělal dojem domu 
postaveného z cihel. Člověk žasnul nad mohutnými dřevěnými 
špalky, které byly pokládány na sebe způsobem stavby z bloků. 
Nad nimi byla zhotovena střecha z kulatiny, spočívající na dře-
věných trámech. Podle „Dějin domů“ Dr. Alexandra Mariana vy-
plývá, že tento dům byl postaven v letech 1649-1666 Johannem 
Böckelem, hejtmanem panství Schwaz. Christian Zimmermann, 
zřídil roku 1830 v přízemí domu hostinec a pojmenoval jej „Zum 
schwarzen Ross“ – „U černého koně“. Ignaz Thiele pořídil v letech 
1860-1861 zadní stavbu. V roce 1785 měl dům dva pokoje, tři ko-
mory, sklad masa, sklep a úplné pivovováreční právo. 



29 
 

Majitelé: Před rokem 1598 Katarina Petrzik. Roku 1605 
Mathes Petrsch, kuchař. (1622 Hans Lindner). Před rokem 1649 
pusté staveniště patřilo Martinu Petrichovi. R. 1649 Johannes 
Böckel, hejtman panství Schwaz. 1666 Mathes Reichel. R. 1722 
Anna Katharina Pachmann. 1768 Josef Pachmann. 1768 Johan 
Georg Tham. 1773 Wenzel Törmer, řezník. 1816 jeho syn Wenzel 
Törmer. 1828 Christian Zimmermann, od r. 1840 „Gasthaus zum 
schwarzen Ross“ – „U černého koně“. 1849 Ignaz Thiele. 1883 
Robert Schmidt. 1891 Hermann Linke. 1896 městská obec Aussig-
Ústí.    

 

 
Tržní náměstí (Marktplatz). 

  
Dům č. 6. „Stadt Karlsbad“ – „Město Karlovy Vary“. Jed-

nopatrový dům se díky zbourání vedle stojícího domu č. 5 
(„Schwarzes Ross“ – „Černý kůň“) stal domem rohovým. Tak jako 
ostatní domy na Tržním náměstí měl dřevěnou lomenici, jež byla 
roku 1831 nahrazena cihlovou. V roce 1858 měl ještě prkenné 
schodiště do prvního patra a trámovou střechu. Krov pocházel 
z roku 1868. Hostinec „Stadt Karlsbad“ nakonec měl Josef Dub, 
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obchod z levého domovního vchodu měl propachtován holič Ru-
dolf Nather. Kvůli nebezpečí zřícení byl dům dne 18. června 1939 
vyklizen. 

Majitelé: Před rokem 1649 Mathias Kluge. R. 1684 Martin 
Tham (zeť) †1730. R. 1738 Wenzel Tham. 1743 Michael Tham. 
1775 Franz Czaika. 1810 Franz a Susanne Klinger. 1810 soukeník 
Franz Klinger (syn). Roku ? Anna Richter. 1841 Anna Purkert 
(mydlářství). 1859 Marie Watzke, provdaná Schmidt. 1899 Robert 
Schmidt a Marie Köhler. 1931 a 1932 Ernst Glaser. 

 

 
Budova Živnobanky na Tržním náměstí. 

 
Dům č. 7, v roce 1939 jednopatrový, byl po třicetileté vál-

ce postaven ze dřeva. V roce 1805 byl dřevěný ještě z velké části a 
roku 1836 byl blízko zboření. K oběma sousedním domům č. 6 a 8 
neměl žádné postranní zdi, ale jen dřevěné stěny. Roku 1836 ho 
vystavěl Johan Schaschek z Mezihurs. Byl v něm Kaffee-Restau-
rant, majitelem byl Josef Wittur. Vlevo od domovních dveří měl 
svou provozovnu holič Eduard Friedrich. V budově ve dvoře (po-
stavena roku 1913) sídlilo klempířství vdovy E. Kriesch´s (dříve E. 
Klindert). 
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Majitelé: Před rokem 1650 Mathias Kluge, stavební místo. 
Roku 1650 Georg Reichel. 1687 Johan Georg Reichel. 1699 Michel 
Sturm. 1752 panna Anna Maria Sturm, r. 1754 vdaná s Paulem 
Liebe, řezníkem. 1780 Franz Klinger (zeť). 1812 Josef Klinger (syn), 
ten prodal roku 1823 polovinu domu (č. 310) Antonu a Rosalii 
Lampe. 1825 Ignaz a Elisabeth Wilfert. 1834 Johan Schaschek 
z Mezihurs. 1836 Franz Jeorg, obchodník s tabákem, †1847. Roku 
1855 Wenzel Wimmer, klempíř. 1875 Emanuel a Josefine Klin-
dert. 1930 rozděleno dědicům (osm dědiců). 1933 další dědické 
dělení. 1934 Josef a Anna Wittur. 

 

 
Obchody na Tržním náměstí. 

 
Č. 310. Teprve roku 1824 postavený jednopatrový dům, 

v jehož přízemí byl hodinář Raimund Schirmer. Bývalý majitel 
domu č. 7 (Josef Klinger) prodal část svého domu jistému Antonu 
Lampemu, jenž tento nový dům postavil.  

Majitelé: Roku 1823 Anton Lampe. 1829 Joham Gottfried 
Aichner. 1835 Franz Kristen, kolář. 1840 Anton Klein. 1842 Josef 
Ast, hřebenář. 1850 Aron Strasser von Soborten. 1850 Aron a Cä-
cilia Strasser. 1894 Edmund Strasser. 1901 Raimund Schirmer. 
1935 Emilie Hahn, Maria Gebhard, Ernestine Richter, Gustav 
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Schirmer po jedné pětině, Christine Schirmer, Elfriede Schirmer 
po jedné desetině. 

 
Rohový dům č. 8, Tržní náměstí - Tržní ulice, „Rudolfs 

Gasthaus“  –  „Rudolfův hostinec“. Vzhled jednopatrového domu, 
v roce 1939, pocházel teprve od roku 1922. Měl restauraci pro-
pachtovanou Emilem Hofmannem. V malém krámku vlevo od do-
movních dveří se nacházelo šití a vyšívání prádla Gisely Nahr. 
Dům měl až do přestavby v roce 1922 starý renesanční portál, 
který byl vystaven v městském muzeu (Tütmitzer Neues Schloss – 
nový Trmický zámek). Již roku 1855 zde byl hostinec „Zur 
Wachtel“ – „U křepelky“, od roku 1865 „Zur Stadt Magdeburg“ – 
„U města Magdeburg“. Roku 1872 zde Albert Hahn zřídil jatky a 
roku 1872 stáj. V Dlouhé ulici (Lange Gasse), na druhé straně 
dvora, také postavil obytný dům. Tržní ulice (Marktgasse) mezi 
domy č. 8 a 9, vedoucí z Tržního náměstí do Dlouhé ulice, se dříve 
také jmenovala Fiebergasse - Fieberova ulice, podle majitele do-
mu č. 9 Fiebera. V 18. století se jmenovala „Färbelgassel“ – Bar-
vířská ulice. 

Majitelé: Před rokem 1650 Anna Maria Vogel, roz. Hes-
sler. R. 1653 Ulrich Sulzer. 1660 Ferd. Gentsch. 1681 Franz Wifert, 
lazebník. 1687 Gottfried Zender. 1726 Anton und Theresia Ast. 
1780 Josef Augustin Ast. 1780 Johann Gierschik. 1805 Joh. Wen-
zel Güttler. 1810 Anton Windrich. 1819 jeho vdova Maria Anna. 
1840 Karl Windrich (od roku 1846 pivní výčep, od r. 1855 „Zur 
Wachtel“). 1858 Franz Krombholz. 1872 Albert Hahn. 1883 Agnes 
Jentsch. 1895 Franz Josef a Wilhelm Friedrich Rudolf. 1920 Marie 
Rudolf (jedna polovina). 

 
Rohový dům č. 9, Tržní náměstí - Tržní ulice. V roce 1939 

dvoupatrový dům s domovním vchodem z Tržní ulice byl postaven 
v roce 1865 na místě dne 17. listopadu 1684 vyhořelého domu 
(spolu s domem č. 10) a roku 1872 byl při přestavbě rozšířen o 
jeden pokoj v každém poschodí. Dům, který roku 1865 vyhořel, 
byl postaven teprve v roce 1854. V roce 1865 zřídila Anna Fieber 
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v Tržní ulici zámečnictví, které později začalo vypadat jako jedno-
patrový dům. Roku 1785 měl v tomto starém domě obchod se 
suknem Philipp Hübl, zakladatel Aussiger Tuchhauses Hübl (Ústec-
ký obchod se suknem). V protější prodejně domu vedla obchod 
s dámskými látkami Martha Ries. V prvním poschodí pracoval pro 
pány i dámy krejčí Josef Todt. 

Majitelé: Roku 1587 Nikel Herold. 1595 Eva Herold, pro-
vdaná za Sebastiana Reichela (†1608-9). 1610 Mathias Bret-
schneider. 1614 Walten Heberecht. R. 1616 M. Anna Vogel, po-
tom syn Hans. 1635 Dorothea Butterschneider. 1639 Eva Roch, 
provdaná Printzinger. 1653 Kasper Berchelt. 1654 Johan Förster. 
1698 Georg Tham, řezník. 1736 Johann Georg Tham (syn). 1749 
Johann Pecher. 1775 Anton Pecher. 1780 Philipp Hübl, soukeník. 
1789 Josef Dames. 1791 Josef Fieber. 1793 Georg Fieber (syn). 
1834 Franz Fieber (syn), †1855 (zámečník). 1860 Anna Fieber.   
17. 11. 1864 dům vyhořel. 1865 Georg Tichaczek. 1879 Georg Ti-
chaczek. 1891 jeho dědici (Berta, Georg, Helene, Otto T.). 

 

 
Pohled do Teplické ulice. 
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Dům č. 10 byl nově vystavěn v roce 1826. V roce 1855 to 
byl hostinec „Zum Hirschen“ – „U jelena“. Dne 17. listopadu 1874 
vyhořel (s domem č. 9) a roku 1865 by opět postaven jako jedno-
patrový. V roce 1921 ho koupil Mezinárodní svaz pracovníků v ob-
chodě, transportu a dopravní činnosti (Internationale Verband der 
Handels-, Transport- und Verkehrsarbeiter) a nechal ho v tom 
samém roce upravit. Od 10. října 1938 byly v přízemí domu vpra-
vo kancelářské místnosti Všeobecného zaměstnaneckého spolku 
Liberec, místní skupina Aussig-Ústí (Allgem. Angestelltenver-
bandes Reichenberg) a vlevo od domovního vchodu byly kancelá-
ře „Přátel přírody“ („Naturfreunde“) a pracovníků tělocvičných a 
sportovních spolků. V roce 1939 se zde nacházelo krajské sídlo 
„Červeného kříže“ („Roten Kreuzes“).  

Majitelé: Před rokem 1587 Jakob Kleczka. R. 1587 Jakob 
Butterschneider. 1597 David Butterschneider. 1608 Nikel Tham. 
1654 Adam Tham. 1672 Johann Printzinger. 1679 Alexander Hö-
fer. 1714 Johann Höfer, perníkář. 1730 Joh. Anton Sturm. 1758 
Maria Elisabeth Lehnert za syna Raimunda L. 1769 Anton Weber 
(švagr). 1773 Johann Netter. 1799 Anton Kranich, koželuh 
(†1806). R. 1810 Anna Pohl. 1811 Anton Pohl. 1815 Ignaz Arnold. 
1816 Anton Pochstein, soukeník. 1816 Johann Krombholz. 1820 
Ignaz Schmerl z Auscha. 1825 Christian Zimmermann, „Rosoglio-
fabrikant“. 1828 Karl Ripke. 1829 Josef a Anna Tham, 1847 Karl a 
Anna Damaschke, 1855 Ferdinand a Theresia Tham (hostinec), 
dne 17. 11. 1864 vyhořel, nově postaveno. 1883 dědici (Ferdi-
nand a Maria Tham, Richard a Alois Blumentritt). R. 1921 Mezi-
národní svaz pracovníků v obchodě, transportu a dopravě 
v Československé republice. Od roku 1939 v komisní správě. 

 
Dům č. 11 byl ještě v roce 1939 jednopatrový a byl o tro-

chu nižší než sousední dům č. 10. Byl nově postaven v roce 1833. 
Vinzenz Bauer strhl starý chatrný dům a prodal polovinu staveb-
ního pozemku pro nový dům (č 76). Oba nově postavené domy 
z vnějšku vypadaly jako jeden dům. Zatím, co sousední dům č. 76 
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byl již přestavěn, dům č. 11 si svojí podobu zanechal (1939). V pří-
zemí byl obchod Gisely Püschner, pánské látky. 

Majitelé: Před rokem 1612 Balzer Küttel. R. 1612 Georg 
Ay. 1623 Christoph Reichel. 1674 staveniště, Hans Ferl a Mathes 
Bernhardt. 1687 staveniště, Jeremias Kuhn.  1698 Tobias Kuhn. 
1732 Anton Franz Kuhn. 1764 jeho dcery M. Josefa a M. Lucia, 
provdaná Roch. 1784 Josef Bauer. 1830 Vinzenz Bauer (klobouč-
ník). 1833 rozdělené stavební parcely (č. 11 a č. 76). 1856 Wil-
helm Bauer. 1922 jeho dědicové (14). 1923 Ludwig a Marie 
Srmtschek. 

 

 
Starší pohled na radnici. 

 
Dům č. 76. byla třípatrové stavba, postavená v roce 1917. 

Majitelem obchodu v přízemí byl hodinář a klenotník Emil Mas-
chek. Jak již bylo uvedeno u domu č. 11, pozemek domu č. 76 po-
chází od domu č. 11. V roce 1833 postavený dům č. 76 vypadal 
stejně jako stávající dům č. 11. 

Majitelé: V roce 1832 jej postavil Karl Krombholz, pískař, 
†1849. R. 1885 Vinzenz a Marie Püschner. 1920 Artur a Maria 
Alexowsky. 1935 Marie Alexowsky 1/2. 
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Obchody na Tržním náměstí. 

  
Třípatrový dům č. 12 byl na místě starého postaven v roce 

1904. Na tehdejší dobu měl vyloženě „moderní“ průčelí (secesní). 
Stavba, naplánovaná již na rok 1901, se kvůli dlouhým sporům se 
sousedy protáhla až do roku 1905. Průčelí bylo obnoveno v roce 
1936. Starý dům měl až do roku 1869 starou lomenici, tak jako 
mnohé jiné staroústecké domy a teprve v onom roce dostal stře-
chu novou. V přízemí byl obchod s prádlem Marie Marzin. 

Majitelé: Před rokem 1584 Dorothea Wunder. Roku 1584 
Jokuf Butterschneider (zeť). R. 1596 Hanz Salzmann. 1654 Joh. 
Salzmann, staveniště. 1687 Daniel Straka. 1727 A. Dorothea 
Sturm. 1730 Katharina Höfer. 1732 Georg Wessling. 1734 Franz 
Josef Köhler. 1734 Joh. Vinzenz Schermer. 1761 Josef Schermer 
(syn), †1788. R. 1804 Maria Anna Schermer, provdaná Gierschik. 
1807 Anton Knapp, †1814. R. 1818 Franz Knapp. 1821 Josef 
Krombholz. 1837 Franz Zabransky. 1842 Adalbert Rullig, krejčí. 
1843 Ignaz Martin. 1845 Bernard Hartmann, tkadlec z Ostritz. 
1848 Josef Richter, švec. 1857 Franz Storch. 1894 Karl a Anna 
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Ritschel. 1900 Friedrich Wehle. 1904 Josef Püschner. 1928 jeho 
dědicové.  

 
Ještě v roce 1939 jednopatrový dům č. 13, jehož jedna 

část dříve patřila do Zelené ulice (Grüne Gasse). Starý krov byl od-
straněn roku 1868, stejně jako u sousedního domu č. 14 a pod-
kroví bylo upraveno pro bydlení. V přízemí byl obchod s kance-
lářskými stroji Karla Wenda. 

 
Dům č. 24 na rohu Tržního náměstí a Zelené ulice, byl 

v roce 1939 již jediný starý dům na Tržním náměstí, jehož staveb-
ní sloh vzpomínal na mnoho dalších domů, jejichž vzhled byl již 
dávno změněn. Období jeho výstavby bohužel nemohlo být pro-
zkoumáno. Stavební pozemek byl zastavěn asi od roku 1686 a 
přestavěn byl roku 1853, střešní lomenice pocházela z doby okolo 
roku 1830. Na pozemku, jenž patřil k tomuto domu, byly postave-
ny domy č. 562 a 563. 

Majitelé: Před rokem 1686 Martin Werner. Roku 1686 
staveniště, Hans Kranich. 1710 Christoph Müller. 1738 Elisabeth 
Müller. 1768 Josef Schmuck. 1769 Josef Schmuck (syn). 1774 
Ferdinand Symon. 1799 Johanna Steydler. 1811 Karl Anton Vogl, 
voskář. 1812 Josef Focke, pokryvač, †1814. R. 1815 Josef Köcher. 
1858 Anna Köcher, †1860. R. 1860 Anton Köcher. 1892 Anton 
Köcher. 1928 Otto Köcher. 

 
Dům č. 25, Püschnerův hostinec. Zprávy o majitelích do-

mu jdou až do roku 1680. Dům byl přestavěn v roce 1836 a tehdy 
pravděpodobně dostal místo tenkrát běžné sedlové střechy a 
dřevěného štítu pozdější tvar střechy a protipožární zdi k sou-
sedům. 

Majitelé: Před rokem 1680 Marta Kuhn. Roku 1680 Mi-
chel Sieber (1/2 domu). 1710 Tobias Kuhn, voskař (viz. také dům 
č. 11). 1741 Dominik Korridansky. 1752 Joh. Georg Hille. 1754 
Franz Schrimpfe. 1793 Agnes Schrimpfe, provdaná Focke, řezník. 
1834 Karl Focke (syn). 1835 Stefan Pietschmann (1836 novo-
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stavba). 1840 Florian Schücktanz. 1850 Abraham Schönfeld. 1876 
Franziska Schönfeld. 1883 Johann a Franziska Römisch. 1893 Josef 
a Maria Püschner. 1928 dědic Josefa Püschnera. 

 

 
Starší pohled na Tržní náměstí. 

 
Dům č. 26, lahůdkářství a vinárna Gebelt na rohu Tržního 

náměstí a Hrnčířské ulice (Töpfergasse). Při úvahách nad měst-
ským plánem se získává dojem, že pro domy č. 311 a 27 byl kme-
novým domem č. 26, ale mohl být i pro domy č. 25 a 24, což ne-
brání v tom, že oběma posledně uvedeným nepřináleží velmi 
vysoké stáří. Vlastnictví domu č. 26 se nechá vystopovat až do 
roku 1591. Tento dům byl nově postaven v roce 1843 a roku 1856 
bylo přistavěno patro. Druhé patro dům dostal až v roce 1924. 

Majitelé: Před rokem 1591 Georg Hapke. Roku 1591 Anna 
Hapke, provdaná za Lorenze Gerbera. 1591 Martin Kuhn. 1630 
Jeremias Kuhn. Před rokem 1680 Martin Kuhn, řezník. 1690 Hans 
Kuhn (syn). 1739 jeho děti Christoph, Josef, Klara. 1747 Joh. 
Georg Jarchel. 1765 Franz Leissner. 1796 Elisabeth Leissner, pro-
vdaná za Franze Martina. 1810 Ignaz Martin (syn), střihač sukna. 
1824 prodán stavební pozemek pro dům č. 311. Roku 1826 byla 
plánována novostavba, ale nebyla provedena. 1842 Paul Chelpin-
sky. 1843 novostavba. 1882 Ludwika Chelpinsky. 1901 její dědic. 
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1902 Karl Raschthaler. 1904 Adolf a Marie Watzke. 1912 Josef a 
Franziska Gebelt.  

 

 
Obchody na Tržním náměstí. 

 
Dům č. 66 Weinberg. Čtyřpatrový dům byl do podoby 

z roku 1939 vystavěn roku 1928. V přízemí byl obchod s oděvy Ru-
dolfa Mikowetze. V jednotlivých poschodích a v budově ve dvoře 
bylo mnoho prodejních místností. Před jeho výstavbou zde stál 
jednopatrový dům, jenž byl nově postaven po požáru z 28. 5. 
1835. Před tím existující dům byl postaven mydlářem Franzem 
Kalivodou v roce 1719. 

Majitelé: Před rokem 1563 Georg Rotgerber. Roku 1563 
Peter Hichesch, †1590. 1597 Paul Greulich. 1603 Jakob Weinmar, 
kovář. 1654 Johan Loretis. 1680 Tobias Reichel, mydlář. 1685 Joh. 
Georg Josef Reichel. 1696 Kasper Kalliwoda. Roku 1719 byl dům 
nově postaven. 1754 Mathes Kalliwoda. 1756 Ignaz Hanke. 1784 
Ignaz Hanke, mydlář. 1815 Ignaz Hanke, mydlář, †1832. R. 1832 
Ignaz Hanke (syn). Dne 28. května 1835 dům vyhořel. 1864 Josef 
Hanke (syn), †1872. Jeho vdova si vzala Wilhelma Schlögela. 1875 
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Maria, Julie, Luise, Josef Hanke. 1895 Karl a Regina Weinberg. 
1924 Else Kars. 1929 Otto a Wiktor Weinberg (Otto Wital). Od 
roku 1938 pod správou komisariátu. 

 

 
Živnobanka. 

 
Dům č. 67. Lékárna „Zum weissen Löwen“ – „U bílých 

lvů“. Roku 1786 lékárník Wenzel Pokorny spojil lékárnu „Zum 
schwarzen Adler“ – „U černého orla“ v domu č. 211 se svojí lékár-
nou v domu č. 67. Starý dům shořel spolu se sousedním domem 
v den Nanebevstoupení Páně (25. 5) roku 1835. Majitel Alois Wal-
ter koupil ještě spáleniště vedlejšího domu č. 68 a postavil do-
posud stojící dům. Kromě lékárny se v tomto domě nacházel 
(1939) obuvnický krám Anny Seift a v I. poschodí holič Josef 
Mottitschka. 

Majitelé: Před rokem 1594 Johann Mollerus. Roku 1594 
Barrel Heckerle. Před rokem 1654 Jakob Hässler. Roku 1654 
Heinrich Kayser von Rolckheimb, správce panství Töplitz-Teplice, 
tento dům nově postavil. R. 1669 Dorothea Weberfinke. 1687 
Christoph Kaschte, výběrčí poplatků a upravovatel soli. 1712 Joh. 
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Christoph Anton Fiebich, vinopalník, 1725 Franz Hanke. 1786 
Wenzel Pokorny. 1823 Hermann Barthelmé, lékárník. 1830 Alois 
Walter. Dne 28. 5. 1835 dům vyhořel. Roku 1872 Viktor Hermann 
Walter. 1890 jeho dědicové: Viktor, Emil, Emma, Helene Walter. 
1903 dědicové: Emma Walter, Viktor Herm. Walter, Emma Jeli-
nek, roz. Walter, Helene Hübner. 1927 Mag. Pharm. Adolf Klepsch 
(jedna polovina. 1938: lékárník Mr. Pharm. Adolf Klepsch a Dr. 
Hans N. Jellinek. 

 

 
Ústecká spořitelna a radnice. 

 
Bývalý dům s podloubím č. 68 vyhořel 28. 5. 1835. Sta-

vební pozemek byl spojen s domem č. 67 (lékárna). 
Majitelé: Před rokem 1594 Georg Kerner, koželuh. 1608 

Christoph Rasch. 1623 Christoph Renner. 1630 Martin Freschti-
ney. Před rokem 1679 Leopold a Maria Mollerus. 1679 Eva But-
terschneider. 1711 Kasper Franz Kalliwoda. 1725 Anna Maria 
Fock. 1726 Peter Frank, švec. 1759 Franz Leissner. 1763 Johann 
Peter John. 1772 Christian Leopold Neubert. 1776 Josef Hackel. 
1797 Johann Georg Ast. 1811 Maria Anna Hanke. 1816 Franz Han-



42 
 

ke, sklenář. 1817 Theresia Knapp. Roku 1835 dům vyhořel a byl 
spojen s domem č. 67. 

 
Dům č. 69 byl rovněž starý dům s podloubím. Roku 1835 

sice nevyhořel jako sousední dům č. 68, ale majitel Karl Rilke ve 
stejném roce provedl novou stavbu a odstranil podloubí. Nový 
dům byl, tak jako vedlejší domy jednopatrový a roku 1920 přešel 
do majetku Živnostenské banky v Praze a České obchodní společ-
nosti (Böhmischen Handelsgesellschaft). 

Majitelé: Před rokem 1593 Tilman Schirss. Roku 1622 Se-
bastian Reichel. 1623 Lorenz Herolt. 1646 Hans Unger. 1679 
Georg Unger, pekař. 1687 Adam Fock, pekař. 1728 Tobias Kuhn. 
1730 Franz Johann Sieben bronner. 1756 jeho dcera Margarete, 
provdaná Ahne. 1783 Wenzel Rilke. 1821 Karl Rilke, řezník. 1843 
Vinzenz Stolle. 1847 Kajetan Pohl. 1854 Fridolin Rilke, výčepnictví. 
1886 jeho dedic. 1888 F. A. Wagner. 1892 jeho dědic. 1898 Ernst 
Wagner. 1919 Josef Theimer z Prahy. 1920 Živnostenska banka, 
Praha. 

 
Dům č. 70. Z jednoho zachovalého plánu je zřejmé, jak 

ten starý dům s podloubím vypadal až do roku 1830. Také nově 
postavený dům ještě měl podloubí, ale to bylo již roku 1836 za-
stavěno. V roce 1885 dostal dům nový štít. Roku 1887 přešel do 
majetku obchodníka F. J. Wagnera, od jeho dědice přešel na 
Živnostenskou banku a Českou obchodní společnost. Ta ho zbořila 
pro výstavbu svého domu. 

Majitelé: Před rokem 1567 Johann Stolz. Roku 1567 
Valentin Czernak. 1594 Margarete Czernak (Schwarz). Před rokem 
1622 Georg Tennler. Roku 1622 Mathes Albrecht (primátor). 1655 
Viktorin Albrecht. 1672 Jeho paní Barbara A. 1696 Wilhelm Koch. 
1713 Josef Koch. 1753 Johann Josef Koch, právní rádce. 1773 JUC. 
Benediktis Koch. 1774 . . . Heerden. 1776 Franz Josef Steydler. 
1779 Wenzel Rilke. 1800 Johann Michael Gröger, sklad tabáku. 
1828 Adalbert Kranisch, koželuh. 1829 Adalbert Kranich (syn). 
1850 Adalbert Kranich, puškař. 1872 Maria Dieckhoff a Amalia 
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Schwarzrock. 1878 dědic Schwarzrock. 1887 F. A. Wagner. 1892 
jeho dědic. 1898 Ernst Wagner. 1919 Josef Theimer z Prahy. 1919 
Živnostenska banka v Praze, od 1938 Dresdner Bank (Drážďanská 
banka). 

  
Rohový dům Tržní náměstí – Klášterní ulice, č. 71, který 

stál na místě pozdějšího domu Živnobanky, kvůli rozšíření Klášter-
ní ulice asi o dva metry ustoupil. V době třicetileté války zde stojí-
cí dům vyhořel (léta 1641-42). Jak dlouho potom postavený dům 
stál, není známo. Stavební pozemek pro dům č. 72 v Klášterní ulici 
byl od tohoto domu odprodán v roce 1804, zrovna tak stavební 
pozemek pro dům č. 73 již roku 1800. Také stavební pozemek 
domu č. 74, postaveného v roce 1795, pochází od domu č. 71. 

Vedle rohového domu č. 71 stál v Klášterní ulici ještě 
jeden dům, který měl č. 322. Byla to původní obytná část domu   
č. 71, která byla k užívání přestavěna na jednopatrový dům 
v prostoru dvora ještě v letech 1829 – 1830.    

Majitelé: Před rokem 1555 Andreas Knöchel (Hnát). Roku 
1588 Georg Karlpaz. 1614 Jakob a Sibylla Wagner. 1628 Martin 
Kühnel. (1641-42 vyhořel). 1656 Thomas Tauche. 1672 Joh. Mi-
chael Wernwr, písař. 1718 Wenzel Melzer, stavitel. 1743 Josef 
Anton Melzer. 1762 Ignaz Brosy, chirurg. 1802 Stefan Sänger. 
1835 Franz Josef Schorsch, řezník. 1850 Franz Anton Wagner, ob-
chodník. 1892 jeho dědic. 1898 Ernst Wagner. 1919 Josef Thei-
mer. 1919 Živnostenska banka v Praze. V letech 1924/25 vystavě-
ný dům předán 1938/39 do vlastnictví Dresdner Bank – Drážďan-
ské banky.  

Skupina domů, uzavřená mezi Klášterní ulicí, Tržním ná-
městím, Hrnčířskou ulicí, Koželužskou ulicí (Gerbergasse) a Hra-
dištěm (Burgstadtel), patří k nejstaršímu osídlení. Náležely 
k Ústeckému hradu (Aussiger Burg) a tvořily u hradu vlastní 
město, tedy „Burgstadtel“ – „Hradiště“, jehož pojmenování je do-
dnes vyhrazeno jedné ulici, která místo starého hradu připomíná. 
Je zřejmé, že roh ulic, vstupujících do Tržního náměstí u skupiny 
domů č. 69, 70, 71 a které převáděly pouliční provoz z Teplické 
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ulice do Tržního náměstí přes roh Klášterní ulice - Tržní náměstí, 
nevytvářely z našeho náměstí pravoúhelník. 

 

 
Týdenní trh na Tržním náměstí. 

 
Dům č. 99 na rohu Tržního náměstí a Klášterní ulice byl 

v roce 1939 dvoupatrový. Obchod na straně do náměstí byla 
„Obuv“ Hildy Glaserové, předtím Alfreda Hermanna. Do Klášterní 
ulice byla „Vlna“ Emila Kitschela. Za povšimnutí stojí, že podle 
starého soupisu domů ve městě před rokem 1806, číslování za-
čínalo zde. Historie domu vede daleko zpět, avšak není známo, 
kdo dům v roce 1884 postavil. Přízemí uzavřené klenutím (starý 
plán byl ještě v roce 1939 k dispozici) pochází snad až ze 16. 
století. V roce 1785 měl v přízemí prodejní sklad, dva pokoje, 
kuchyň, dva sklepy, v horním patře tři místnosti a komoru. Proti 
sousednímu domu o 75 cm vyčníval. Roku 1842 bylo zastavěno 
podloubí. Z důvodu urovnávání Tržního náměstí a úpravě okolo 
vedoucí ulice, která byla v té době vydlážděna, dům poklesl do 
země. Do rohové prodejny (Floriana Ritscheho) vedly dolů dva 
schody. Střešní krytina byla přeložena roku 1869. Při přestavbě 
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domu v roce 1885 byl roh Klášterní ulice zešikmen. Na pozemku 
patřícímu k domu č. 99 byly směrem do Klášterní ulice postaveny 
také domy č. 878 a 877. Roku 1839 byly k domu č. 99 přistavěny 
kůlny sousedící s erárním skladem soli. 

Majitelé: Před rokem 1578 Wenzel Gall-Topinka. Roku 
1578 Georg Gall-Topinka. 1584 Johannes Fritsch, farář ze Schwa-
den-Svádova. 1592 Urban Vogel z Drum, mydlář. 1614 Franz 
Gentsch, soudce z Königswald-Libouchec. 1619 Johann Dreschel. 
1639 Adam Kippelt. 1654 Michel Kippelt. 1681 MUDr. Franz Mi-
chel Schmidt. 1714 Ignaz Arnold. 1737 Mathes Weber. 1757 Franz 
Meixner, †1790. R. 1790 event. 1809 Franz Martin Meixner. 1812 
Anton Rilke, obchodník z Türmitz-Trmic. 1816 Franz Anton Um-
lauft. 1833 Johan Wenzel Florian Ritsche. 1838 Anna Marie 
Ritsche polovina, 1839 celý. 1903 Florentine Ritsche, Barbara 
Püschel, Wilhelmine Ritsche. 1928 Wilhelmine Hoff-meister (2/3). 
1936 Marianne Püschel (2/6). 

 

 
Vánoční trhy. 

 
Dvoupatrový dům č. 100 byl postaven v roce 1861. V pří-

zemí byla drogerie Franze Mehnerta, obchod H. Th. Richter a Co. - 
motorová vozidla, pneumatiky, oleje, příslušenství, kuličková 
ložiska. V 1. poschodí měli své kanceláře advokáti Dr. Anton Ar-
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nold (†26. srpna 1939) a Dr. Erich Lehmann. V budově ve dvoře se 
nacházela stavební kancelář Josef Baume. Ještě v roce 1835 měl 
ten starý dům dvou obloukové podloubí a v 1. patře pět oken. 

Majitelé: Před rokem 1569 Kasper Sieber. Roku 1587 Wil-
helm Hirschfeld, farář z Kulm-Chlumec. 1592 Jonas Fritsch. 1629 
Andreas Kühnel. 1639 Abraham Werner. 1654 Eva Werner. 1669 
Adam Tham. 1711 Joh. Georg Jarschel. 1763 Josef Jarchel (syn), 
pekařský mistr, †1804, jeho vdova Theresia, †1812. R. 1814 Franz 
Ulrich. 1819 Franz Ulrich, pekař bílého pečiva, †1838; jeho děti 
Josef, Anna, Marie. 1850 Anna Ritsche. 1857 Florian Ritsche. 1861 
novostavba. 1903 Moritz Ritsche, Karl Ritsche, Franziska Hoff-
meister každý 1/3. 1914 Otto a Ida Hacker. 1923 Ida Hacker a 
Helene Hacker, provdaná Lehmann. 

 
Dům č. 101, v roce 1939 Německý úvěrní ústav (Kredit-

anstalt der Deutschen). Nový dům byl vystavěn roku 1896 ob-
chodníkem Aloisem Wagnerem. Před tím zde byl starý Celní úřad, 
ještě v roce 1835 měl tři oblouky podloubí a v 1. patře sedm 
oken. Podloubí bylo zastavěno roku 1860. Tento dům byl v letech 
1693 až 1860 v majetku státu. K celnímu úřadu, nazýval se také 
Salz- und Tranksteueramt – Úřad pro výběr poplatků ze soli a 
nápojů, patřil také sklad soli v Solné ulici (Salzgasse – později uli-
ce Na solnici). Na jeho místě byl později Celní úřad. 

Majitelé: Před rokem 1560 Michael Layek. Roku 1560 
Hans Niricht. 1593 Eva Niricht, vdova po Hansi N. 1594 Georg 
Niricht. 1609 Anna Illing, rozená Niricht, manželka Georga Illinga, 
správce v Priessnitz. 1615 Johann Langenberger. 1626 Salomon 
Freudenberger, císařský soudce. 1653 Christian August Schmidt. 
1679 Martin Franz Alois Werner von Weissenfeldt. 1682 Johann 
Kippelt von Brunnestein. 1693 královský Celní úřad. 1714 zakoupil 
tento pozemek c.k. deputátní úřad pro sklad soli. R. 1714 novo-
stavba. 1785 Celní úřad, výběr poplatků z nápojů. 1896 Alois 
Wagner. 1924 synovec F. A. Wagnera, Kommanditgesellschaft, 
Aussig – Ústecká komanditní společnost. 1931 Kreditanstalt der 
Deutschen G. m. b. H. – Německý úvěrový ústav s.r.o. 
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Obchody na Tržním náměstí. 

 
Dům č. 102, v roce 1939 Obchodní banka, pobočka Ústí 

(Commerzbank, Zweigstelle Aussig). Stavba byla z roku 1935, rok 
před tím byl stržen starý dům. Byl dvoupatrový, postavený v roce 
1860. Roku 1890 nechal Anton Hübl v 1. patře nainstalovat velká 
okna a v roce 1909 pořídil obchodník Schlattner novou výkladní 
skříň. Před rokem 1860 stál na místě tohoto domu menší dům 
s podloubím, který měl v 1. patře do Tržního náměstí tři okna. 
V přízemí byl jeden pokoj a kuchyň. Nový dům byl vybudován 
soukromou obchodní bankou teprve v roce 1939. 

Majitelé: Před rokem 1586 Daniel Herzog, potom jeho 
vdova Dorothea. Roku 1592 Lorenz Czernak. 1599 Hans Preusse-
ner. 1609 Mathes Fechter. 1615 Balthasar Krause. 1626 Salomon 
Freudenberger. 1649 Eva Petrich. 1650 Bartl Schlegel. 1681 Jakob 
Schwöller a Elisabeth, roz. Schlegel. 1703 Christian Franz Himmel. 
1726 Franz Plattlich. 1768 Franz Tomsch, voskař. 1789 Josef 
Fieblinger. 1821 Franz Fieblinger(syn), †1841. R. 1839 Franziska 
Fieblinger. 1870 Anton Hübl. 1893 Anton a Karl Hübl. 1908 Josef a 
Albertina Schlattner. 1934 Richard a Rudolf Holub. 1938 Com-
merz- und Privatbank, Zweigstelle Aussig – Obchodní a soukromá 
banka, pobočka Ústí.  
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Dům „Zlatý anděl“ („Goldener Engel“). 

 
Rohový dům č. 103 Tržní náměstí - Kostelní ulice. Dříve se 

nazýval „Alte Post“ – „Stará pošta“, od roku 1933 obchodní dům 
„Jepa“. Nový čtyřpatrový dům postavila v roce 1933 paní Hedwig 
Osthof, manželka advokáta Dr. Karla Osthofa. Celé přízemí zaují-
maly prodejní prostory obchodu s jednotkovým a nízkocenovým 
zbožím „Jepa“. Starý dům byl zbourán roku 1932. Byla to jedno-
patrová stavba s vchodem uprostřed domu. Vpravo a vlevo od 
vchodu byly klenuté místnosti, pocházející ještě ze 16. století. 
Dům neměl podloubí, tedy pocházel ještě z doby, kdy domy na 
náměstí podloubí neměly, což spadá před požár města v roce 
1538. Křídlo do Kostelní ulice, které mělo v prvním patře také kle-
nuté místnosti, zvláštnostmi oken vykazovalo období renesance. 
Střecha měla na straně do dvora dva štíty. Vedle domu č. 102 byla 
do roku 1866 brána vjezdu do dvora. V roce 1867 byl prostor 
mezi oběma domy zastavěn, roku 1895 byla na straně k domu     
č. 102 zřízena prodejní výloha. Ve dvoře se nacházely dílny, stáje 
a skladiště Velkobřezenského pivovaru.  
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Majitelé: Roku 1471 Nikolaus Czocz. 1749 Nikel Meissner. 
1499 Hans Glass von Althof. 1511 Albrecht Glass. 1551 M. A. 
Glass, roz. von Nedwikow, odkázala dům svému synovi. 1588     
M. A. Kölbel von Geissing. 1592 Peter Kölbel von Geissing 
z Chlumce-Kulm. 1619 Otto Kölbel v. G. 1622 Karl Schreck, výběrčí 
hraničního cla. 1626 Adam Fock. 1654 Dorothea Fock. 1656 
Simon Zeller. 1680 Martin Zeller. 1683 Joh. Stefan Söhner. 1692 
Joh. Christoph Opitz. 1706 dům „Zum roten Hirsch“ – „U červe-
ného jelena“. 1734 Franz Wenzel Khuntz. 1761 Adalbert Raab. 
1791 Florian Dubitzky. 1816 Michael Albrecht, †1847. R. 1848 
Karl Liste. 1850 Ignaz Klepsch. 1863 Maria Liste. 1866 Hermann 
Eckelmann. 1871 Karl Wolfrum. 1926 Hedwig Osthof. 1932 Dr. 
Fritz Osthof (1/5), Gertrud Keil (1/5), Marianne Glässner (1/5), 
Hans Osthof (1/5), 1938 rodina Osthof (4/5), Lise Jelinek (1/5). 

 

 
Starší pohled na radnici. 

 
Rohový dům č. 104, Tržní náměstí - Kostelní ulice. V roce 

1939 byl na straně do náměstí obchod Otto Kny a Co. - pánské 
módní zboží a v průjezdu byla prodejna tabáku. Z Kostelní ulice 
bylo lahůdkářství Ettrich a semenářství s prodejem zahradního 
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nářadí Eichler. Dům byl za třicetileté války vypálen a nově posta-
ven byl roku 1648. 3. srpna toho roku znovu vyhořel a v roce 1683 
by ještě staveništěm. Teprve v té době byl postaven znovu. Do 
náměstí měl podloubí a snad také kamenný štít. Druhá strana 
domu ale byla dřevěná, jak před zbouráním v roce 1868 namalo-
val Ernst Gustav Dorell. Dům byl tenkrát jednopatrový a roku 
1876 byl potom postaven dvoupatrový. V roce 1889 Rudolf Kny 
zřídil krám. Roku 1923 byl z bývalé prádelny udělán obchod se 
vchodem z Kostelní ulice. 

Majitelé: Před rokem 1588 Sebastian Dorf. Roku 1592 Re-
beka Kölbel, roz. von Salhausen. 1606 Jaroslav Sekerka Mechthil-
de, roz Salhausen. 1610 městská rada. 1612 Johann Petersch. 
1628 Gertrud Petersch. 1644 Martin Petrich (staveniště). 1648 
3/8 vyhořel s domem č. 105. R. 1683 ještě staveniště. 1692 Katha-
rina Scharf. 1710 Joh. Michel Stolz. 1715 Joh. Michel Letsch. 1738 
Georg Friedrich Streibl, lazebník. 1758 Mathes Febert (?). 1774 
Theresia Melzer. 1800 Theresia Watzke, roz. Melzer. 1805 Josef 
Watzke. 1816 Ignaz Fux. 1816 Josef Fritsch, soukenický mistr. 
1855 Josef Fritsch, výčepník vína (1868 novostavba). 1858 Josef, 
Auguste a Aloisie Fritsch po 1/3. 28. 3. 1899 Eduard Fritsch. 1. 7. 
1899 Richard Fritsch. 1903 Deutsche Volksbank, Leitmeritz – Ně-
mecká národní banka, Litoměřice. 1909 Hermann Steinweg. 1919 
Otto a Gertrud Kny. 1938 MUDr. Karl Čížek (1/2). 1939 Gertrud 
Kny. 

 
Dům č. 105, Obchod s obuví Otto Böhm. V roce 1939 

třípatrový dům dostal svou podobu v roce 1933, když již roku 
1901 byla provedena přestavba a nástavba pater. Jednopatrový 
dům postavil roku 1868 Anton Seiche z Tillisch-Nedvězí. V roce 
1885 nechal Rudolf Kny připevnit výkladce a roku 1889 zařídil 
prodejnu. Zadní budova pochází z roku 1901. Z historie staveb, 
které zde byly postaveny dříve, víme jen, že dům, jenž byl zbudo-
ván krátce před rokem 1648, dne 3. srpna 1648 spolu s domem   
č. 104 vyhořel. Kdy byl postaven další dům není známo. Pravdě-
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podobně byla nová výstavba provedena také až v roce 1680. Tak 
jako dům č. 104 měl podloubí, odpovídá tomu šířka domu. 

 

 
Pohled na Tržní náměstí z Teplické ulice. 

 
Majitelé: Před rokem 1572 Mathes Weyprecht. Roku 

1572 Valentin Weyprecht. 1573 Leopold Kelbel von Geysing. Před 
rokem 1592 Paul Wessel. 1592 Wenzel Sieber. 1607 Wolf Öder. 
1608 JUDr. Joh. Ernst Schösser von Embleben. Před rokem 1623 
Helene Pitsch z Drážďan. 1623 Karl Schreck. 1623 Elisabeth Schös-
ser. 1644 Thomas Rochus von Lindenfels. 3. 8. 1648 vyhořel. Roku 
1679 Anna Marg. Rochus. Před rokem 1701 F. E. Hassmann v. M. 
1701 M. Elisabeth Werner. 1713 Johan Anton Kuhn. 1750 Rosalia 
Fock. 1758 Franz Rehn. 1800 Georg Löbel. 1805 Karl Stiebling. 
1821 Wenzel Schlögel (zeť). 1835 Margarete Löbel. 1843 Cölestin 
Eyssel, †1850. R. 1868 Anton Seiche z Nedvězí. 1874 Franz a Karo-
line Kratz. 1891 jejich dědic. 1898 Rudolf Kny. 1919 Amalia Kind-
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ler. 1922 Josef Schmeykal. 1927 Klara Dasch. 1939 Versicherung-
anstalt der sächsischen Gewerbekammern – Pojišťovací ústav 
saské živnostenské komory. 

 

 
Vjezd do Hrnčířské ulice. 

 
Dům č. 106. V roce 1939 pobočka Julius Meinl. Tehdejší 

vzhled dům dostal roku 1906. Tehdy byl zcela přestavěn a bylo 
přistavěno druhé patro. Jednopatrový dům zřídil v roce 1868 
Wilhelm Püschel. Dům měl podloubí, bohužel žádné zobrazení to-
ho domu nemáme. Podle popisu z roku 1785 měl pokoj, kožišnic-
ký krám, kuchyň a sklep, nájem byl 10 florinů, v horním patře byl 
pokoj pro vojenské důstojníky. K domu č. 106 patřil sklad na 
Kostelním náměstí (Kirchenplatz), který byl postaven také roku 
1868. Zadní dům č. 873, vedle domu č. 117, byl zřízen roku 1872. 

Majitelé: Před rokem 1563 Hanusch Kekriz. Roku 1565 
Martin Menhart. 1572 Blasius Junk, Tilman Schirss, Hans Schön-
feld von Schönfeld und Markwartitz. 1594 Rudolf Karl Türmitzky. 
1598 Nikolaus Türmitzky. 1605 Margarete Türmitzky von Mühlen, 
roz. Bünau. 1616 Johann Schelensky ze Sebuzína (Sebusein), 1620 
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jeho paní Katharina. (1622 konfiskace ?) 1627 Adam Heidrich. 
1646 Christian Schmidt. 1653 Paul Partsch, †1677. R. 1680 Agnes 
Partsch. 1694 Georg Anton Weikert, rektor školy. 1714 Katharina 
Weikert. 1731 Heinrich Kilemann. 1761 Ignaz Brofy, ranhojič. 
1766 (Franz Josef Steydler) Mathes Johann Hanel. 1796 Anton 
Daute. 1815 Cölestin Eissel, †1850. R. 1860 Wilhelm Püschel. 
1868 novostavba. 1879 Barbara Püschel. 1899 Emil a Emilie Luise 
Püschel. 1914 Emilie Krauspenhaar (1/2). 1932 Luise Püschel, 
Rudof Krauspenhaar, Ernst Krauspenhaar po (1/6). 
 

 
Obchody na Tržním náměstí. 

 
Dům č. 107. Restaurace „London“ a biograf „Weltthea-

ter“. V roce 1939 dvoupatrový dům nově postavil roku 1844 Al-
ban Hasslinger jako hostinec, dokončen byl v roce 1845. Starý 
dům měl tři oblouky podloubí, musel být opravdu výstavný a lze 
jen litovat, že není k dispozici žádné jeho vyobrazení. V době, kdy 
patřil obchodníkovi Johannu Franzi Steydlerovi  (1760 – 1799), 
poskytoval leckdy přístřeší mnoha vznešeným hostům. 
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Jako když se dne 16. října 1787 v Aussig konalo slavnostní 
odevzdání arcivévodkyně Marie Theresie von Toscana, dcery arci-
vévody, později císaře Leopolda II., jejímu ženichovi princi Anto-
nu, pozdějšímu Saskému králi, arcivévodkyně bydlela v Steydle-
rově domu. Princ Anton se svou manželkou v roce 1790 opět 
navštívili starostu Steydlera a slíbil mu, že se na zpáteční cestě 
v jeho dobře zařízeném domu opět ubytují. Dne 1. května 1791 
zde přenocoval princ Christian, vévoda von Sachsen-Teschen se 
svou manželkou. Dne 23. března 1793 v Steydlerově domu pře-
nocovala Maria Christina, panovnice spojeného Holandska, se 
svým manželem Albertem Moritzem von Sachsen-Teschen a jeho 
bratrem vévodou Carl von Curland. Podle vzpomínek dominikán-
ského převora otce Rudolfa Kleinnikla, jenž nám o oněch návště-
vách vypráví ve své kronice, byl koncem 18. století Steydlerův 
dům z celého náměstí nejkrásnější. Za majitelů po Steydlerovi 
dům zchátral. V roce 1846 zřídil Alban Hasslinger ještě postranní 
tak zvaný pavlačový dům (postranní vchod). Bývalý taneční sál byl 
roku 1870 přestavěn na bydlení. Další přestavba byla v roce 1896, 
roku 1905 byl ve dvoře a v prvním patře zřízen výčep a nálevna. 
Na místě bývalé stáje zřídil Anton Tanzler Kino. V roce 1939 byl 
nově opraven štít. 

Majitelé:  Před rokem 1527 Urban Leinisch. Roku 1572 
Stanislaus Leinisch. 1586 Georg a Eva Harlich. 1595 Mathes a Eva 
Fiebig. 1626 Jakob Eberwein. 1636 Georg Edegger. 1642 Adam 
Kippelt. 1657 Johann Jakob Kippelt. 1693 Ferdinand Kippelt. 1714 
Ferdinand Gottfried Ulbrecht. 1722 Johann Michael Ulbrecht. 173 
Heinrich Kliemann. 1760 Franz a Susanne Steydler. 1811 Johann 
Edmund Steydler. 1817 Josef Hauschild, obchodník. 1824 M. An-
na Philip. 1834 Theresia Philip. 1834 Alban Haslinger. 1844 novo-
stavba. 1855 hostinec „Stadt London“ a soukenictví. 1870 Eduard 
Alban Haslinger a Anna Haslinger. 1871 a 1887 jejich dědici. 1892 
Rudolf Kny. 1910 Anton a Wanda Tanzer. 1922 sám Anto Tanzer. 
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Tramvaj na Tržním náměstí. 

 
Dům č. 108. Od podzimu 1939 knihkupectví Alois Weid-

lich. Tento dvoupodlažní dům, ve kterém až do roku 1938 bylo že-
lezářství Theodor Neuschul, byl postaven v roce 1852. Vinárník 
Franz Richter zbořil starý dům a odstranil stávající podloubí. Krám 
byl zřízen roku 1866. Jedno okno bylo předěláno na dveře a ze 
dvou byly vytvořeny výlohy. Řezník Nasty zbudoval uzenářskou 
kuchyň a na budově ve dvoře patro. Prodejna a výloha byla do 
současné podoby přestavěna v roce 1913.  

Majitelé: Před rokem 1548 Georg Postrihacz, střihač suk-
na. R. 1571 Esther Bilinsky. 1582 Thomas Wahle. 1586 Wendelin 
Emerich (Hembricht). 1596 Matheus Ulbrecht. 1602 Wenzel Tat-
tik. 1629 Adam Hendrich. 1636 Anna Hartl. 1663 Valentin Wenzel 
Hartl. 1664 Johann Illing. 1692 Anna Maria Illing, provdaná za 
Jeremiase Kuhna, †1734, potom jeho vdova Anna Maria. 1738 
Anna Maria Putz. 1761 Ignaz a Juliana Honolka. 1771 Josef a A. M. 
Stamm. 1772 Josef Klinkert, mlynář. 1811 – 1830 Franz Borde, 
puškař. 1840 Franz Vorte (Borde). 1844 Friedrich a Anna Richter. 
1870 Klotilde Klepsch a Juliane Richter. 1883 Juliane heller, roz. 
Richter (1/2). 1886 Alois, Anna, Klotilde Klepsch. 1888 Rudolf Kny. 
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1890 Wilhelm Nasty. 1904 Olga Nasty, provdaná Künzel (1909). 
1912 Theodor a Karoline Neuschul. 1916 Karoline Neuschul sama. 

 
Rohový dům č. 109, Tržní náměstí – Bílinská ulice, obchod 

pánským módním zbožím Helzel a Stolle, byla jednopatrová budo-
va, která si i přes velké vnější změny zachovala svůj starý vzhled. 
Dříve to byla selská usedlost, do které se mohlo vjíždět jak z Trž-
ního náměstí, tak z Bílinské ulice. Na bývalém dvoře, do ulice Bí-
linské, byl v roce 1881 postaven dům č. 1147. Dvě podloubí na 
straně náměstí byla zastavěna v roce 1856. Před vypuknutím 
první světové války Rudolf Helzel plánoval nádhernou novostav-
bu, ale kvůli válce k jejímu uskutečnění nedošlo. Za to v roce 1916 
byl dům zevrubně upraven. 

Majitelé: Roku 1571 Hans Bater. 1586 Adam Kippelt. 1614 
Michel Kippelt. 1620 Adam Kippelt (bratr). 1654 Adam Adalbert 
Kippelt. 1715 Christian Franz Ignaz Himmel. 1718 Johann Karl 
Hirschbach. 1763 Mathes Bernhard, c. k. Lottokollektor. 1808 
Franz Adam Michalek. 1810 Anton Daute, †1856, potom jeho syn 
Franz Daute, †1896. R. 1880 Franz a Anna Illing. 1912 Rudolf a 
Philippine Helzel. 1918 Philippine Helzel sama. 

 
Dům č. 207. V roce 1939 Dům oděvů Karl Meissl, bývalý 

Oskar Pick, byl postaven v roce 1891. Na jeho místě dříve stál 
jednopatrový dům tak, že oproti sousednímu domu  č. 208 byl     
o šířku podloubí zpět. V každém případě to byl lomenicový dům 
jako ostatní staré ústecké domy. Před jeho stržením v roce 1890, 
měl ovšem již novou formu. V prostoru dvora, který se rozpros-
tíral směrem do Teplické ulice, stály novostavby č. 1420 (Anton 
Köhler, obchod mýdlem) a č. 1421. V roce 1785 měl starý dům 
dva pokoje, dvě komory, kuchyň a sklep, cena nájmu byla 10 flo-
rinů. Dům č. 207 je rohový dům Tržní náměstí - Teplická ulice. 

Majitelé: Před rokem 1567 Klemens Czerwik, potom Mer-
len Kerbe. 1581 Hans König. 1585 Josef Hermann. 1602 Matthes 
Reichart. 1617 Jakob Mollerus. 1643 Hans Schmidt. 1680 Johann 
Adam Schmidt. 1712 Joh. Michael Ulbrecht, obchod koloniálním 
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zbožím. 1732 Franz Wenzel Khuntz. 1742 Apollonia Theresia 
Foerel. 1746 Joh. Heinrich Teybner. 1753 Joh. Wenzel Reyff, 
†1760, potom jeho vdova Maria Anna. 1785 Gabriel Arnold, kot-
lář. 1800 Franz Arnold. 1823 Franz Arnold, †1833. R. 1841 Jakob 
Bray, řezník. 1880 a 1886 Theresia Rilke, Emma Schönhansel, Ma-
ria Jaschke. 1891 Josef Klimt. 1891 Oskar a Anna Pick. 1937 Dr. 
Hugo a Leo Pick. Od roku 1938 pod vedením komisařství. 

 

 
Budova staré solnice. 

 
Dům č. 208, klenotnictví a zlatnictví Josef Kilberth, vyka-

zuje stejný stavební sloh jako rohový dům č. 207 a byl postaven 
v témže roce 1891. Dříve zde stál jednopatrový dům, jenž měl 
v roce 1855 nový štít, tak jako u starých domů zastavěné podloubí 
a změněnou střechu. Plán toho starého, v roce 1826 postaveného 
domu, s dvěma podloubími byl v roce 1939 ještě k dispozici. 

Majitelé: Před rokem 1567 Sebastian Kürschner. Roku 
1567 Thomas Steindorf, střihač sukna. 1598 Georg Steindorf 
(syn). 1621 Simon Kopiz. 1650 Georg Etzel. 1659 Johann Steinin-
ger. 1663 Tbias Franz Hessler. 1700 Johann Kaspar Kluge. 1714 
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Johann Michael Foerell, městský písař. 1735 Anna Maria Foerell. 
1752 Josef Tham, řezník. 1760 Josef Klinkert. 1773 Josef Stamm. 
1779 Josef Klinkert (syn). 1792 Margarete a 1796 Franz Johann 
Köhler. 1807 Franz Hanke, mydlář. 1859 Franz Arnold. 1868 Franz 
Arnold. 1886Josefine Arnold. 1912 Josef a Amalie Kilberth. 

 
Dům č. 209, železářství Karl Krauspenhaar, byl dvou-

patrový s mansardovým pokojem ve střeše. Původně byl jako 
ostatní domy jednopatrový, druhé patro bylo zbudováno roku 
1877 a zástavba podloubí byla provedena již v roce 1839. Nově 
postaven byl jako sousední dům č. 210. Je pozoruhodné, že oba 
domy, č. 209 a 210, až do roku 1543 vytvářely dům jediný. Starý 
dům měl až do roku 1839 v prvním poschodí jen čtyři okna a 
přečníval dům č. 210 o šest až osm coulů. Dům měl velkou zadní 
budovu (sklad), která byla ještě roku 1867 dřevěná. Ve starém 
stavení, přestavěném v roce 1838, bylo ještě vidět kamenné 
dveřní pažení z roku 1567. Moderní výlohy byly z roku 1935.  

Majitelé: Roku 1549 koupil polovinu domu (č. 210) od 
Hanse Stolze Sigmund Kölbel von Geising a odkázal ho své paní 
Barboře, roz. Rydar von Rydar, později provdané za Friedricha 
Leymera. 1563 Dorothea Kaulheut. 1572 Mathes Jarosch. 1581 
Leopold Kölbel von Geising auf Gatschen. 1585 Günter von 
Bünau, hejtman na Blankenstein. 1588 Hans Hessler. 1621 Mi-
chael Hessler. 1650 Mathes Egermann. 1665 Valentin Hartel von 
Scharfenstein. 1687 Ferdinand Wenzel Hartl von Scharfenstein. 
1719 Johann Anton Friedl. 1727 MariaTheresia Friedl (dcera), 
provdaná za Bernharda Hladky. 1744 Franz Josef Friedl. 1769 
Johann Jakob Tschnerney. 1763 Adalbert Tham, †1793, starosta. 
1811 Adalbert Ignaz Tham. 1861 Adalbert Wenzel Tham. 1879 
Emilie Krauspenhaar. 1932 Lucie Püschel, Rudolf Krauspen-haar, 
Ernst Krauspenhaar. 

 
Dům č. 210, kavárna-restaurace „Falk“. Tento dům byl 

postaven roku 1839 jako první dvoupatrový dům v Aussig. Během 
doby, zvláště díky zřízení moderní, vznešeně zařízené kavárny a 
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úpravě již od roku 1886 existující cukrárny v přízemí, probíhaly 
značné změny. Přestavba probíhala v letech 1929/30. Tak zvaná 
zimní zahrada byla zřízena roku 1939. Při bourání starého domu 
s podloubím, ve kterém se narodil Raphael Mengs, se v roce 1839 
našly mince ze 16. a 17. století, jejichž cena tenkrát činila 600 flo-
rinů. V roce 1785 měl dům, v přízemí dva pokoje, sklad, kuchyň, 
sklep, nájem 18 florinů, v horním patře dva pokoje, domácí sklad, 
kuchyň, dřevěnou komoru, nájem 15 fl. 

 

 
Roh Bílinské a Teplické ulice. 

 
Dům č. 210 (kavárna „Falk“) dosáhl v mnoha ohledech 

historický význam. Z následujícího uvedení řady majitelů se uka-
zuje, že v něm bydlely vynikající rodiny. Ve  s t a r é m   domu se 
dne 12. března 1728 narodil na evropských knížecích dvorech 
proslulý malíř Raphael Mengs, a proto cukrář Josef Falk, jako ma-
jitel domu nechal na balkon připevnit pamětní desku. Z balkonu 
tohoto domu byly také pronášeny projevy při různých význam-
ných událostech na Tržním náměstí. Odtud hovořil dne 1. května 
1938 Konrad Henlein, vůdce sudetských Němců k 70 000 lidí, kteří 
se na náměstí shromáždili a odsouhlasili „Karlovarské požadav-
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ky“. Odtud Konrad Henlein veřejně prohlásil: „My sudetští Němci 
jsme  n á r o d n í   s o c i a l i s t é  a přiznáváme se k německému 
světovému názoru“. Z tohoto balkonu hovořil 12. září 1938 
k mnoha tisícům lidí starosta Dr. Richard Tauche a odtud rozvinul 
symbol   n á r o d n ě   s o c i a l i s t i c k é h o  hnutí, prapor s há-
kovým křížem.  

Majitelé: Před rokem 1535 Barbara Stolz. Roku 1535 Jo-
han Stolz. 1563Thomas Wahle. 1581 Paul Wessel. 1584 Paul Fock. 
1597 Veit Wasewitz (hostinec). 1600 Jakob Mollerus. 1603 
Mathes Ulbrecht. 1608 Georg Danler (Tennler). 1614 Bartl Moor. 
1630 Benedikt Meusskönig. 1654 Maria Elisabeth, roz. Meuss-
könig, provdaná s Markusem Wachtlem von Gisfeldt a později      
s Michaelem Ulbrechtem. 1665 Johann Adam Windisch. 1697    
M. Elisabeth Werner von Weissenfeldt. 1701 Franz Karl Hass-
mann von Mannsfeldt. 1737 Emanuel Rochus von Lindenfels. 
1739 Bernhard Hladky. 1759 Johann Josef Tham. 1794 Wenzel Kö-
nig. 1832 Franz a Sabine Lauchey. 1836 Josef Hoyer, právník. 
1886 Josef Falk. 1926 Friedrich a Hermine Falk. 1934 Karl Wenzel 
a Hermine Wenzel, ovdovělá Falk. 

 
Dům č. 211, knihkupectví Karl Tuch a parfumerie Karl 

Hieke. Dům byl v roce 1939 jednopatrový, v 1. poschodí měl stejní 
rozdělené oken jako za starých časů. Tři oblouky podloubí byly 
zastavěny v roce 1852. Prodejna knih ještě měla starobylé klenutí 
a hodný povšimnutí byl také sklep. Střecha s oběma protipožár-
ními stěnami pocházela až teprve ze čtyřicátých let 19. století. 
Dům mohl dříve mít na obě strany zešikmenou střechu, jestliže 
neměl jako dům č. 210 také dva štíty. Byt v postranní budově byl 
zřízen roku 1894. 

Majitelé: Před rokem 1574 Michael Windisch. Roku 1574 
Adam Windisch. 1608 až 1651 Adam Windisch. 1680 Johan Wen-
zel Windisch. 1685 jeho synové Hans Adam, Gottfried, Hans Wen-
zel Windisch. 1694 Johann Böhm von Böhmenau, k. k. poštmistr. 
1737 Johann Dominik Böhm von Böhmenau. 1758 Johann Beth-
mann. 1760 Anton Bley, řezník. 1765 Adalbert Markgraf. 1768 
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Franz Friedl, lékárník. 1802 Johann Maresch, starosta, †1831, po-
tom jeho dědicové. 1855 Johann Maresch. 1915 jeho dědicové 
(9). 1920 další dědické dělení. 1922 JUDr. Albert Maresch. 

 

 
Roh Tržního náměstí a Bílinské ulice. 

 
Rohový dům č. 212, Tržní náměstí - Příčná ulice (Qergasse 

– od 27. září 1945 ulice Dostojevského), v roce 1939 řeznictví a 
uzenářství Karl Houdek, stál proti sousednímu domu č. 211 o 
šířku podloubí zpět. Jeho velká proměna proběhla díky majiteli   
K. Houdekovi, který zařídil modernizaci prodejny a zcela přebu-
doval pohoršlivé prostory podniku. Dům byl nově postaven v roce 
1831. V noci z 24. na 25. duben 1831 byla zbourána zadní část do-
mu, jež byla označena jako chatrná již roku 1765. Zbytek dostal 
novou podobu až v roce 1885, v tom roce byl změněn krov a štíty. 
Přestavbou v roce 1937 byla na široké ulici, kde nebylo žádné 
okno, pořízena velká výloha. 

Majitelé: Před rokem 1552 Magdalena Duchek. Roku 
1552 Paul Duchek (syn). 1558 Margarete Duchek (sestra). 1560 
Mathes Duchek (Duchon), (syn). 1573 Hawel Morgenweg. 1574 
Mathes Tichtelbaum. 1619 Johann August Tichtelbaum (autor 
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latinské pochvalné básně o Aussig 1614). R. 1635 Hans Tham. 
1651 Simon Zaller. 1656 Mathes Ulbrecht. 1674 Tobias Watzke, 
kramář. 1685 Lukas Küttl. 1714 Wenzel Küttl. 1738 Anna Kathari-
na Küttl. 1744 Leopold Küttl, pekař. 1765 Leopolda Küttl, pro-
vdaná za Antona Wilferta. 1805 Johann Wilfert. 1823 jeho vdova 
Apollonia W. 1831 novostavba. 1874 Hermann Wilfert, pekař, a 
1877 Anna Wilfert (1/2). 1914 Hermine Adler (1/4) a Marie 
Wilfert-Lopata. 1932 Augustin Lopata (1/2). 1934 Robert a Emma 
Houdek. 

 

 
Vyústění Kostelní ulice. 

 
Rohový dům č. 282, restaurace „Ratskeller“ – „Radniční 

sklep“ na rohu Široké ulice (Breite Gasse) a severní strany Tržního 
náměstí býval dříve lomenicový. Střecha v podobě v roce 1939 
pocházela z roku 1848, kdy majitel v tom roce postavil mezi domy 
č. 282 a 283 protipožární zeď. Roku 1827 postavil Georg Werner 
klenutou kuchyň a z bývalé komory v 1. patře zřídil dva vytápěné 
a dva nevytápěné pokoje. Štít byl změněn v roce 1878. Roku 1890 
byly zvětšeny dveře do pohostinských pokojů a vchod do pro-
dejny, v roce 1891 byly zřízeny vchodové dveře a okno v přízemí. 
Později byly v přízemí vlevo a vpravo od vchodu z Tržního náměstí 
restaurační prostory. Pozoruhodné bylo ze strany Široké ulice hlu-
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boké sklepení s krásnou nástěnnou malbou od Josefa Reinera 
„Die Aussiger Ratsherrn“ – „Ústečtí radní“ (starosta a městská 
rada).  

Majitelé: Před rokem 1590 Donat Etzelt. 1614 Georg 
Etzelt. 1655 – 1680 Johann Etzelt. 1714 Georg Etzelt. 1727 Domi-
nik Hanke, bednář. 1753 Johann Girschik. 1775 Engelbert Gir-
schik. 1794 Franz Hakenschmied. 1816 Maria Anna Haken-
schmied. 1821 Florian Rösler, sedlář. 1822 Johann Georg Werner. 
1844 Wenzel Werner. 1866 Wenzel a Marie Werner a Anna Tör-
mer (1910). R. 1913 její dědicové Anna Törmer, Klara Peissig, 
Berta Watzek, Oskar Törmer. 1935 další dědické dělení. 

 

 
Pohled na radnici a spořitelnu. 

 
Dům č. 283. Pro novostavbu tohoto domu byly v roce 

1649 spojeny dva stavební pozemky. Východní část domu stála    
o šířku podloubí vpředu. Obě části domu měly obezděný, nahoře 
zešikmený štít. Širší část měla v přízemí klenutou bránu a 
v prvním patře tři okna, užší měla dole loubí a nahoře dvě okna. 
Široký průjezd byl využit ke zřízení obchodu (mlékárna). Podloubí 
bylo zastavěno roku 1846 jako poslední na severní straně ná-
městí. Stáj ve dvoře a sýpka byly přestavěny. Na pozemku patří-
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cím k domu č. 283, směrem k Dlouhé ulici (Lange Gasse), byl po-
staven dům č. 700. 

Majitelé: a) Před rokem 1598 Thomas Biberstein, potom 
Hans Mehr (Meier). 1608 GertrudMeier. 1612 Bartl Mehr (Meier). 
1614 Georg Tennler. 1616 Michael Hessler. Před rokem 1649 
staveniště. b) Před rokem 1566 Christoph Pernarz, potom Bartel 
Holfeld. 1586 Georg Freudenberger. 1608 Brigita Freudenberger. 
Potom staveniště. Majitelé spojených domů: R. 1649 Adam Kip-
pelt. 1673 Rafael Kippelt. 1701 Anna Elisabeth Fock, †1749. Roku 
1762 Bernard Ritschel. 1774 Johann Michel Ulbrecht. 1804 Mi-
chael Ulbrecht, c. k. poštmistr. 1847 MUDr. Johann Kolb. 1858 
Friedrich a Adelheid Wilfert. 1781 jeho dědicové. 1936 další dědi-
cové (Rädler-Assmann). 

 

 
Starší pohled na Marktplatz. 

 
Dům č. 284, „Der goldene Engel“ – „Zlatý anděl“. 

Dvoupatrový dům pocházel z roku 1830. Odstraňování starého 
domu začalo 1. května uvedeného roku. Starý dům měl (jako i no-
vě postavený) tři podloubí a dva štíty. Ve spodní části byl zděný a 
klenutý, horní část byla výhradně dřevěná. Dole byl pokoj pro 
hosty, vedlejší místnost, kuchyň, sklep a stáj pro koně, v prvním 
patře dvě komory, dřevěný taneční sál a jeden vytápěný pokoj. 
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V roce 1785 činil nájem 15 florinů. V roce 1830 nově postavený 
dům měl ještě tři podloubí, jež byla zastavěna teprve asi roku 
1844. Pozoruhodné je, že dům byl dvoupodlažní jen ze strany do 
Tržního náměstí, ale do dvora nikoli. Spojovací chodbou byl spo-
jen se zadní budovou v Dlouhé ulici. Nehledě na vnitřní stavební 
změny, ještě v roce 1939 zachován starý vzhled. Sál „Zlatého 
anděla“ se nacházel v zadní budově do Dlouhé ulice. Tato budova 
byla ještě v roce 1905 jednopatrová, v tom roce byla odstraněna 
a na její místo nastoupil čtyřpatrový dům, který byl dokončen 
roku 1906. Prostory v prvním poschodí předního domu byly pro-
najaty Okresnímu soudu, ty ve druhém poschodí až začátkem říj-
na 1938 Okresnímu úřadu, prostory v prvním a druhém poschodí 
zadního domu Daňovému úřadu a Okresní školské radě a dům byl 
tedy užíván jako státní budova. 

„Goldene Engel“ – „Zlatý anděl“ byl jeden z nejstarších 
hostinců ve městě. Později byla v přízemí „Kaffee Wien“ – „Kavár-
na Vídeň“. Obchod Glässner vletech 1938/39 přešel do jiných ru-
kou a sídlila v něm firma Fritz Zeman, mistr sklenář a Ernst Rich-
ter, obchod se sklem. 

Majitelé: Před rokem 1591 Nikel Süssmilch, potom Martin 
Jost (hostinec), †1595. V roce 1604 Tobias a Christian Jost. 1616 
Barbara Wasewitz, potom Bartel Wasewitz. 1626 Joh. Gentsch. 
1649 Johann Georg Petzel. 1662 Johann Georg Petzel. 1670 
Johann Jakob Petzel. 1673 Tobias Petzel. 1697 městská obec, 
hostinec „Goldener Enger“ – „Zlatý anděl“. 1700 Martin Tham. 
1730 Eva Tham. 1764 Ferdinand Tham. 1808 Josef Tham. 1829 
Franz Parton. 1830 Vinzenz a Anna Bauer. 1861 F. A. Wagner. 
1892 jeho dědicové. 1898 další dědic (Berta Köhler). 

 
Dům č. 285. Tento dům v roce 1939 nebyl celý pod 

samostatným číslem, ale tvořil část „Zlatého anděla“. Starý dům, 
jenž byl již velmi chatrný, získal roku 1841, Vinzenz Bauer, majitel 
„Goldenen Engels“. Novostavba dostala stejný vzhled jako 
„Goldene Engel“, ale trochu nižší střecha prozrazovala pozdější 
přístavbu. Starý dům č. 285 svého času patřil také známému JUDr. 
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Ernstu Schösserovi von Embleben, jenž byl roku 1617 zavražděn. 
Dům měl jedno podloubí a mohl být jako sousední dům vystavěn 
v renesančním slohu. Při sepisování v roce 1785 měl v přízemí 
jednu místnost pro vojsko, strážnici a výstrojní komoru, v 1. patře 
byly dva vojenské pokoje. 

 

 
Pozdější pohled na Tržní náměstí. 

 
Majitelé: Před rokem 1566 Franz Hawlik, potom Georg 

Ziabka. Roku 1601 Jakob Kaltschmied, po roce 1609 JUDr. Ernst 
Schösser von Embleben, po roce 1617 jeho dědic. 1624 Hans 
Tretscher. 1649 dědicové Tretscher-Morelus. 1670 Marta Ul-
brecht. 1687 Johann Georg Ulbrecht. 1707 Anna Margarete Per-
lenetz von Perlbach darovala dům své neteři Juliane, provd. Stolz. 
1738 vdova po Joh. Michel Stolz, †1747. R. 1750 městská obec. 
1786 Joh. Michel Schubert. 1788 Florian Schindlauer. 1791 Franz 
Josef Schindlauer. 1797 Schaschek von Mezihurs. 1830 Franz 
Schaschek v. M. 1839 Vinzenz Bauer. 1841 novostavba s při-
pojením na č. 284. 

 
Dům č. 286. Tímto domovním číslem byl označen dům po 

levici staré radnice. Byl stržen roku 1845. Stavební pozemek byl 
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použit pro novou radnici. Jak si můžete na plánku ze str. 23 pro-
hlédnout, byl to nádherný dům. Johan Augustin Tichtelbaum ve 
své latinské básni o Aussig-Ústí v roce 1614 pochvalně napsal: 
„Nádherný dům, zcela nově postavený a tak přepychově vyzdo-
bený, že by panovník sotva mohl opovrhovat, právě zde mít svůj 
dvůr.“ Vskutku opakovaně poskytoval přístřeší vznešeným hos-
tům. Rozložení pokojů je znázorněno na uvedeném plánku. Sta-
vební pozemek domu č. 285 byl zdánlivě od č. 286 oddělen. Také 
pozemek bývalého domu č. 280 v Dlouhé ulici určitě kdysi patřil 
k č. 286. Toto staré domovní číslo bylo roku 1847 přeneseno na 
nově postavený rohový dům Bílinská-Lipová ulice (Bielagasse-
Lindenstrasse), který byl zbořen v roce 1939. 

Majitelé: Před rokem 1595 Jakob Mollerus. Roku 1616 
JUDr. Johan Ernst Schösser von Embleben. 1621 Hans Tretscher. 
1649 dědicové Tretschet-Mollerus. 1670 Marta Christine Ul-
brecht. 1679 Johann Georg Rudolf Ulbrecht. 1707 Anna Mar-
garete Perlenetz von Perlbach. 1738 vdova po Johannu Michelovi 
Stolzovi, Juliana. 1750 městská obec. 1847 zbouráno pro výstavbu 
nové radnice. 

 

 
Pozdější pohled již na „Mírové náměstí“. 
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Domovní číslo 287 nesla přízemní budova, stojící do roku 

1843 na Tržním náměstí. Původně to byl do roku 1806 pekařský 
krám. V tom roce Anton Daute pekařství patřící pekařskému ce-
chu koupil a zřídil tam sklad. Podle soupisu z roku 1842 byl dům 
ze tří stran volný, 50 3´dlouhý, 20 3´široký, jednopatrový, kamen-
ný, vzadu byl přistavěn k domu č. 288, uvnitř byl celý klenutý. 
Podlaha byla z kamenných dlaždic, dům měl železné dveře a pět 
oken s železnými mřížemi. Do podkroví s prkennou podlahou, 
vedly kamenné schody. Střecha byla pokryta taškami a z obou 
stran byla opatřena protipožárními lomenicemi. Roku 1843 dům 
koupila městská obec a potom byl zbourán. 

 
O b e c n í   j í d e l n a  (č. 288) byla kuchyň na Tržním 

náměstí, kterou provozoval ústecký řezník pohnutý řadou těžkých 
osudů. Jednalo se o velmi staré zařízení, jež bylo pro potřebné 
provozováno především při týdenních a výročních trzích. Tato 
malá budova byla v roce 1725 tak chatrná, že musela být zbou-
rána. Později byla kuchyň znovu zřízena a roku 1763 byla při-
stavěna u založených jatek. Roku 1790 získal domeček v dražbě 
řezník Johann Georg Richter za 325 fl. a přenesl to spravedlivé 
vyživování do svého domu v Hrnčířské ulici, který nazval „Zum 
goldenen Schiff“ – „U zlaté lodě“. Budovu stávající obecní jídelny 
koupil ještě v témže roce Florian Schindlauer, od Josefa Richtera, 
od roku 1807 hodináře, za 925 florinů. Od jeho vdovy Franzisky jej 
získal v dražbě hodinář Josef Fischer za 646 fl. a ještě ten rok švec 
Johan König. Jeho dědicové vyměnili v roce 1842 budovu obecní 
jídelny za strážní dům č. 226 u Drážďanské brány. Roku 1843 byla 
budova obecní jídelny i s vystavěným pekařským krámem zbou-
rána. 

Uprostřed Tržního náměstí stál od roku 1613 do roku 
1697 Dům Bratrstva Corpus-Christi. V přízemí se nacházela pro-
dejní stolice ústeckého řezníka. V 1. patře byla prostorná jídelna 
s vyšívanými záclonami a malovanými tapetami. Sloužil Bratrstvu 
jako shromažďovací sál. Pod jeho střechou byla uložena děla, 
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meče a všechny zbraně města: luky, kovové štíty, brnění, kožené 
pavézy a oštěpy, ručnice, lehké helmy a silné dvousečné meče. 
Přední strana toho zdobného domu byla zkrášlena malbami. 
Vpravo se skvěl znak Čedského království (Königreich Böhmen), 
pak následoval obraz sv. Panny Marie, která platila za ochránkyni 
města, jako třetí byl obraz sv. Václava, patrona města a království 
a poslední byl městský znak. Pod každým obrazem byla průpověď. 
Na střeše toho zdobného domu byla věžička, jež byla zakončenou 
krásnou pozlacenou špicí. Kladívko hodin označovalo půlhodiny 
podle německého způsobu. Dům sloužil od roku 1618 do roku 
1620 ústeckým protestantům jako modlitebna. V roce 1697 byl již 
zchátralý. Horní část byla snesena, zůstal v provozu jen řeznický 
pult, který byl roku 1760 také již chatrný a tak byl tedy odstraněn 
celý. V roce 1763 byl ale trochu dále zřízen znovu.  

 
Když ještě jednou zauvažujeme o starých domech starého 

náměstí, tak můžeme jako pozoruhodné vyzdvihnout následující: 
radnice (č. 1), celnice (č. 101), „Goldenen Engel“ – „Zlatý anděl“ 
(č. 284), obecní hostinec „Zur goldenen Krone“ – „U zlaté koruny 
(č. 2) a „Alte Post“ – „Stará pošta“ (č. 103). Poštmistr Johann Mi-
chel Ulbrecht v roce 1830 přemístil poštu z domu č. 283 (Rädler-
Aussman) do domu č. 103, kde zůstala až do roku 1850. V té do-
bě, se zřetelem na otevření staniční budovy státní železnice dne 
1. října 1850, byla pošta přemístěna. Lékárna nacházející se v do-
mu č. 211 (knihkupectví Tuch), byla roku 1786 spojena s lékárnou 
„Zum weisen Löwen“ – „U bílých lvů“ na dolním Tržním náměstí 
(č. 67-68). 

Všechno je pomíjející a proměnlivé a tak zde musí být 
uvedeno vše, co toho času (1939) na Tržním náměstí stálo. Stano-
viště jednotlivých věcí a staveb je možno vidět na plánu Tržního 
náměstí na str. 6. Když se šlo od domu č. 207 (Karl Meissl) smě-
rem k domu č. 26 (Gebelt), tak byl vlevo vidět kruhový plakátovací 
sloup, vedle (před č. 208) byla benzínová pumpa, pár kroků dále 
byl veřejný telefonní automat, čtyřhranný skleněný reklamní 
sloup, dále osmiboký elektricky osvětlený a otáčený reklamní 
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sloup, skleněný čtyřhranný reklamní sloup s hodinami, trafika, 
záchodky pro muže a pro ženy, sloup sv. Antonína a u č. 26 kruho-
vý návěštní sloup. Před domem Úvěrového ústavu (č. 101) byla 
rovněž benzínová pumpa. Dále zde byly vysoké stožáry elektric-
kého osvětlení náměstí. 

Sloup sv. Antonína (Antoniussäule) na dolním Tržním ná-
městí byl postaven 22. června 1708. Jeho zřizovatelem byl Tobias 
Franz Kuhn, majitel domu č. 11 na dolním Tržním náměstí. V roce 
1836 byl šikmo stojící kamenný nově sloup usazen a opatřen liti-
novým řetězem.  

 

Doprava, hostince, osvětlení. 
 

H l a v n í   d o p r a v n í   u l i c e  Tržního náměstí probí-
haly v roce 1939, jako před starodávnem, ve směru Hrnčířská 
ulice - Teplická ulice (od 9. října 1938 se jmenovala Dr. Josef 
Goebbels Strasse - ulice Dr. Josefa Goebbelse). Velmi čilý provoz 
byl také ve směru Bílinská ulice (od 8. října 1938 Hans Krebs Stras-
se - ulice Hanse Krebse) – Ostrov (Oster). Zde ústila stará Pražská 
ulice (Prager Strasse). Široká ulice (Breite Gasse) byla velmi 
důležitá pro pěší provoz ze severních částí města a byla velmi ži-
vá. Také úzká Klášterní (Klostergasse) ulice byla velmi vyžívaná 
k příchodu ke klášternímu kostelu a k zastávce parníků. Radniční 
ulice, Tržní ulice a Kostelní ulice byly více spojovacími cestami 
s vedlejšími ulicemi. V Kostelní ulici probíhalo, zároveň s novo-
stavbou domu č. 103, její rozšíření. V některých směrech se vozo-
vá a pěší doprava přes Tržní náměstí velmi rychle rozvíjela. Chod-
níky byly vymožeností nové doby. Dříve žádné nebyly. Dláždění 
náměstí dosahovalo přímo až k domům. 

E l e k t r i c k á   p o u l i č n í   d r á h a  jezdila od              
1. července 1899. Přes Tržní náměstí jezdily t. č. (1939) tyto linky: 
1 železniční nádraží - Telnice; 3 železniční nádraží - Trmice; 4 Bu-
kov - Krásné Březno; 5 Bukov - Naštěmice; linka 6 Ústí - Vaňov se 
Tržního náměstí dotýkala nad rohem Bílinské ulice; 7 železniční 



71 
 

nádraží - Chabařovice; 8 železniční nádraží - Klíše; 11 Klíše – Stře-
kov. Všechny ale jezdily jen západním směrem. 

Tržního náměstí se dotýkaly dálkové  a u t o b u s o v é  
linky: 14 ústecké železniční nádraží - Skřivánčí pole; 17 železniční 
nádraží – Jílové - Sněžník; 20 železniční nádraží – Chuderov – Li-
bouchec – Arnultovice a dále státní autobusy z ústeckého želez-
ničního nádraží do Velkého Března a linka Ústí - Drážďany. 

Moderní automobilová doprava vyžadovala také výstavbu 
parkovišť pro auta. Nájemní auta měla ve dnech, kdy se nekonal 
týdenní trh, stanoviště na dolním náměstí. Cizí automobilisté mo-
hli své vozy stavět na západní straně náměstí. – Pro cyklisty bylo 
ve dnech bez trhů uprostřed náměstí zřízeno stanoviště pro kola, 
kde si cyklisté mohli nechat za poplatek kola pohlídat. 

 

 
Ústecká pouliční dráha. 

 
H o s t i n c e   n a  T r ž n í m   n á m ě s t í   z a   s t a r ý c h  

č a s ů   a  v  r o c e  1 9 3 9.    Za starých časů byly v městě Aussig-
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Ústí jen čtyři hostince: „Goldenen Engel“ – „Zlatý anděl“, obecní 
hostinec, od roku 1816 se jmenoval „Zur goldene Krone“ –          
„U zlaté koruny“, „Weissen Schwan“ – „Bílá labuť“ v Teplické ulici 
č. 178 (později klenotnictví Meyer) a „Weisse Lamm“ – „Bílý be-
ránek“ v Bílinské ulici (později Deutsche Arbeitsfront (DAF) – 
Německá fronta práce). 

 

 
Ústecká vinárna „U bílého koníčka“. 

 
V roce 1939 byly na Tržním náměstí následující restaurace 

a kavárny: Kavárna-restaurant Falk (č. 210), „Ratskeller“ – „Rad-
niční sklep“ (č. 282), kavárna „Wien“ (č. 284), kavárna-restaurant 
Josef Wittur (č. 7), Rudolfova restaurace (č. 8), Püschnerova 
restaurace (č. 25), Gebeltova vinárna (č. 26), restaurace „London“ 
(č. 107). Restaurace „Stadt Karlsbad“ – „Město Karlovy Vary“      
(č. 6) byla kvůli nebezpečí zřícení domu v červnu 1939 uzavřena. 

Sklepy starých domů na Tržním náměstí šly nezřídka pod 
náměstím, což byl například případ u domu č. 283. Byly většinou 
opatřeny valenou klenbou a stavěny byly nepravidelně, někdy ve-
dou nad sebou, takže se mohlo po několika schodech sestoupit 



73 
 

z jednoho sklepa do hlubšího. To, že podklad byl často z čistého jí-
lu, nedělalo pořízení sklepu žádné velké těžkosti. 

O s v ě t l e n í   n á m ě s t í .  Novodobí lidé jsme zvyklí na 
to, že ulice a náměstí jsou osvětlena také večer a v noci, a že 
světlo září v nočních hodinách nejen ze silných elektrických lamp 
pouličního osvětlení, ale také z výloh, které jsou mnohdy osvětle-
ny také ještě z vnějšku. V dřívějších dobách to bylo úplně jinak. 

Ulice města osvětlena nebyla, někdy ještě tak před svět-
nicemi strážných v městských bránách blikaly olejové lampičky. 
Když někdy měla večer do města přijet urozená návštěva, musel 
starosta před dům upevnit pochodeň nebo lampu, což vedlo k to-
mu, že bylo v pohotovosti také požární vědro a v pořádku musel 
být i přívod vody. Slavnostní osvětlení (např. iluminace při příleži-
tosti návštěvy biskupa v roce 1835) si takové bezpečnostní pre-
ventivní opatření také vynutilo. 

Ve stejném roce byl založen městský osvětlovací fond, 
jenž v roce 1838 činil 174 florinů a 36 krejcarů. Tenkrát existovalo 
18 luceren, které byly pořízeny díky dobrovolným příspěvkům. 
Pro zvětšení fondu byla pořádána divadelní představení. Město 
samo přispělo z výnosů na osvětlení 40 floriny. Představme si, jak 
na každém uličním rohu Tržního náměstí hoří jedna olejová lam-
pa. Lepší bylo, když místo oleje přišel petrolej. Roku 1848 bylo 
v celém městě 28 lamp, jejichž opatrování bylo pronajato. Byly to 
zpravidla lihové hořáky. Lampy byly zapalovány ve večerních ho-
dinách, ale jen v měsících říjen až konec března. V zimě roku 
1855-56 byly na Tržním náměstí instalovány čtyři nově zaváděné 
photogenové  lampy, jež hořely od šesti hodin večer do dvou ho-
din v noci.  

První plynové lampy byly dány do provozu dne 1. října 
1858. Plyn byl dodáván Společností pro chemickou a hutní výro-
bu. Nové plynové svítilny s jejich motýlovými hořáky byly již vel-
kou vymožeností. Ústí bylo v Bohemii prvním městem, které se 
mohlo honosit plynovým osvětlením. Motýlové hořáky byly v le-
tech 1896-1902 všude nahrazeny „punčoškami“ (Auerbrenner). 
Roku 1913 byly na důležitých místech náměstí punčoškové hořáky 
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nahrazeny tlakoplynovým osvětlením. Každá svítilna měla svě-
telnost 1500 jednotkových svíček. Plynové lampy byly umístěny 
na kandelábrech nebo na domech. Na Tržním náměstí stály, od-
děleně na horním a dolním náměstí, také dva velké kandelábry se 
čtyřmi nebo pěti svítilnami.  

Po založení elektrárny a zavedení elektrické pouliční drá-
hy, bylo také zavedeno elektrické světlo, i když na Tržním náměstí 
bylo ještě stále osvětlení plynové. Dne 1. listopadu 1917 byly na 
bývalém plynovém kandelábru v blízkosti dnešního prodejního 
stánku s tabákem na dolním Tržním náměstí dány do provozu ce-
lonočně svítící žárovky s 2000 světelnými jednotkami. Roku 1927 
namontovala elektrárna dvě další velké svítilny u vchodu do Ze-
lené ulice a do Široké ulice. Byly to tak zvané široké zářiče s 300 
watovými žárovkami, svítícími celonočně, zavěšenými na napnu-
tém drátu. U domu oděvů Meissl (roh Teplické ulice) byl použit 
jeden široký zářič s 2/500 watovými žárovkami pro celo- a polo-
noční osvětlení. V říjnu 1936 bylo na Tržním náměstí instalováno 
šest dvouramenných stožárů, a to pět z nich podél náměstí a je-
den v blízkosti kavárny „Wien“, se zrcadlem dvousměrného světla 
a vybavených 2/750 watovými žárovkami. Výška ohniska těchto 
světel činí 12 metrů. V roce 1937 byl také v Hrnčířské ulici na 
dolním náměstí pořízen jeden široký zářič s 500 watovou žá-
rovkou. 

K osvětlení náměstí se připojilo ještě mnoho svítilen 
velkých obchodních výloh. Nakonec je třeba ještě zmínit mnohé 
obchody, Krauspenhaar (209), Falk (210), Houdek (212), kavárnu 
„Wien“ (284), obuv Böhm (105) a jiné, které již měly neonové 
osvětlení, jimiž svítila písmena firemních nápisů. 

 

Co všechno Tržní náměstí prožilo. 
 

a)  V l a s t n í   o s u d   n á m ě s t í . 
Jak říká již název Marktplatz, Tržní náměstí sloužilo přede-

vším ke konání týdenních a výročních trhů, jež od starých časů 
tvořilo výsadní právo města. V 19. století se ročně pořádalo ještě 
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pět výročních trhů, se kterými byly spojeny také trhy dobytčí. Byla 
dodržována pondělí po Fabianovi a Sebastianovi (výsada od roku 
1522), po Margaretě (od r. 1407), po Bartolomějovi (24. 8.) od     
r. 1454, po Martinovi (11. 11.) od r. 1593 a 14 dní před Velikono-
cemi (od r. 1810). Tenkrát přicházelo 400 až 500 zdejších prodá-
vajících, kteří vykládali své zboží v 8 krámech, 30 boudách a 350 
až 400 stáncích. 

 

 
Společná demonstrace ústeckých českých a německých dělníků. 

 
Později se konaly jen dva výroční trhy: první pondělí a 

úterý 14 dní před Velikonocemi a 2. a 3. pondělí a úterý v září. 
Týdenní trhy se konaly v úterý a v pátek. Dříve se omezovaly jen 
na jeden den, sice bylo dovoleno konat je v pondělí a v pátek. 
S ohledem na dopravu byly týdenní trhy 1938/39 konány na 
Kostelním náměstí, kde se jarmarky příležitostně již také dříve 
konaly. Příjmy města z výročních trhů v roce 1937 činily 34.256 
Kč, z týdenních trhů 212.115 Kč a 29.563 Kč z trhů denních, oproti 
výdajům 97.682 Kč, činil tedy zisk 178.261 Kč. 
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Týdenní trh na Tržním náměstí. 

 
b)  N á m ě s t í   s l a v n o s t í   a   s h r o m á ž d ě n í . 

Naše staré náměstí v dobrých i ve špatných dnech někdy 
vypadalo, jako náměstí slavností a shromáždění občanů města. 
Bylo svědkem každoročních slavností, které byly dříve daleko více 
slaveny než v letech před rokem 1939. Z výročních účtů města 
z 18. století je zřejmé, že náklady na hudbu a výstřely z moždířů 
v průběhu jednoho roku nebyly vůbec nevýznamné, neboť měst-
ská obec jako taková přinášela mnoho k dodání lesku církevních 
slavností. Z náboženských slavností, jež se na Tržním náměstí 
odehrávaly, se až do roku 1938 udržely jen procesí o Božím těle, 
které ovšem po roce 1918 ztratily také mnoho ze svého slavnost-
ního rázu. Ze spolků, kromě Spolku katolických žen a dívek 
(Katholische Frauen- und Mädchenverein) se udržel již jen Měš-
ťanský střelecký spolek (Bürgerliche Schiesstandverein) se svým 
„Střeleckým králem“ („Schützenkönig“), za nímž o svátku Všech 
svatých pochodovali, díky staletí staré tradici, která sahá snad až 
do roku 1490. Procesí při čtvrtečních slavnostech Božího těla 
vedlo od městského kostela a v neděli od klášterního kostela ke 
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čtyřem oltářům na Tržním náměstí. Oltáře stávaly podle tradice – 
povinnost k jejich postavení byla zakotvena v pozemkové knize – 
u domu č. 209 (Krauspenhaar), č. 2 (starý městský dům; kvůli 
novostavbě spořitelny stál oltář v roce 1938 před radnicí), dále    
u domu č. 10 (Marie Tham) a u č. 102 (Richard Holub). Historik 
také uvádí, že měšťanští střelci pravidelně pochodovali z radniční 
„Zelené světnice“ („Grüne Stube“) ke královské střelbě. Svěcení 
praporů Zelených střelců (Grünschützen) v roce 1828 a Národní 
gardy (Nationalgarde) dne 1. října 1848, se konala na Tržním ná-
městí před radnicí. Podobně zde probíhaly slavnosti založení 
Spolku válečných veteránů (Veteranen und Kriegerverein). 

 

 
Tržní náměstí při návštěvě císaře Josefa I. dne 17. 6. 1901. 

 
 Vznešené návštěvy města byly odjakživa přijímány na 

Tržním náměstí pře radnicí. Událost, kterou měli staří ústečané 
ještě dlouho v dobré paměti, byla návštěva císaře dne 17. června 
roku 1901. Náměstí bylo tenkrát nádherně vyzdobeno prapory, 
svitky větévek a čestnými bránami. Ostatně, velký byl také počet 
a nádhera vlasteneckých slavností. Za starých časů měla urozená 
návštěva pro město mnohem větší význam, než by se dnes věřilo. 
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O urozené panstvo totiž pečovala velká družina, přijelo s mnoha 
koňmi a vozy, které vzbuzovaly nejen mnoho pozornosti, ale tako-
vá návštěva spotřebovala pro to služebnictvo také peníze! Proto 
staří kronikáři věnovali návštěvám císařů, králů, vévodů a knížat 
takovou pozornost. Kníže Moritz von Sachsen projížděl Aussig-
Ústí roku 1546. V tom samém roce se v Aussig zdržel šest dní také 
král Ferdinand. Roku 1575 se v Aussig zdržoval císař Maximilian II. 
s velku družinou. Doprovázeli jej jeho synové Rudolf a Matthias. 
V roce 1610 Ústím v noci projížděl vévoda von Braunschweig. 
Cesta z Aussig přes hraniční hory byla pro pohodlí vznešených 
cestujících v náležitých oblastech osvětlována hořícími loučemi. 
20. listopadu roku 1610 strávil vévoda Leopold von Österreich 
jednu noc v domu JUDr. Ernsta Schössera von Embleben. Roku 
1612 přenocoval v Aussig-Ústí velkovévoda Maximilian s velkou 
družinou a, r. 1620 vévoda Heinrich Johann von Branschweig. Dne 
20. listopadu 1617 byl Marktplatz svědkem zavraždění primátora 
JUDr. Ernsta Schössera von Embleben. A tak se nechají z každého 
následujícího desetiletí a století uvést podobné poklidné i vzru-
šující události.  

V této souvislosti musí být vzpomenuto i válečných udá-
lostí. Je důležité je jen vyjmenovat. Zatím co bylo město v roce 
1426 obklíčeno husity, udělovali na Tržním náměstí své rozkazy 
saský (míšeňský) velitel Ditrich Pack a Kaspar Rechenberg. V roce 
1631 tábořili na tomto náměstí Sasové a v tom samém roce také 
Švédové. V letech 1741 až 1763, za slezské války, viděl Marktplatz 
opakovaně (také v roce 1778) pruské vojenské oddíly, roku 1813 
Francouze a r. 1866 opět Prusy. Jak často ještě mělo být náměstí 
svědkem vojenských pochodů! Pamětníci I. světové války vzpo-
mínali, na četné pochodové útvary, jak před svým odchodem na 
frontu nastupovali na Tržním náměstí a se slavnostním chorálem 
„Gebet vor der Schlacht“ – „Modlitba před bitvou“ se loučili 
s vlastí. Také ale vzpomínali na strašné plundrování 2. listopadu a 
10. prosince 1918, kdy při ústí do Bílinské ulice na Tržním náměstí 
stála děla, jejichž hlavně byly obráceny do Teplické ulice.  
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Také v době I. Československé republiky se na Tržním ná-
městí konaly velké německé projevy. Třeba vzpomenout na 
slavnosti sportovních a pěveckých spolků, na slavnosti Spolku 
Němců (Bund der Deutschen) a Německé kulturní společnosti 
(Deutschen Kulturveband). 

 

 
Nástup německých národních socialistů na Náměstí SA (Platz der SA). 

 
Politické projevy se konaly také většinou na Tržním ná-

městí. Sotva byla nějaká politická strana, jejíž příznivci by na toto 
náměstí nebyli někdy pozváni na hromadné shromáždění. Před 
převratem v roce 1918 to byli skoro výlučně Němci, kteří se zde 
scházeli. V době Československé republiky se zde konaly ale také 
mnohé české slavnosti, na které se němečtí obyvatelé města dí-
vali nebo, jako například při státním svátku 28. října, se zúčastnit 
museli. V následující době dostalo městské náměstí také nové 
jméno. U příležitosti příprav k slavnostní přísaze Sturmabteilun-
gen Sudeten – SA (útočných oddílů) Sudety bylo Tržní náměstí 
(Marktplatz) přejmenováno na „Platz der SA“ – „Náměstí SA“. 
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Tržní náměstí (Marktplatz). 

  
 

___________________ 
 

 
 
 
 
 
 

Za techn. polupráce J. Rydvala ml., pana Ivana H. M. Lučana 
a pana Petra Volína, majitele baru Bamboo  

v Ústí nad Labem na Severní terase, 
 v roce 2012 sepsal  Jaroslav Rydval st. - tel. 721 865 692. 

 
 


